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ردين« م�س���روع م�س���تقل وغري  »مر�س���د الربمل���ان االأ
حزبي، �أطلقه مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية يف 
�لعام �008 بدعم من املعهد الوطني الدميقراطي 
لل�س���وؤون الدولي���ة “NDI”، ويه���دف �إىل تعزي���ز 
�ل�س���ر�كة بني �لربملان وخمتلف م�ؤ�س�س���ات �ملجتمع 
�مل���دين و�لنه��ض مب�س���ت�ى �ملمار�س���ة �لربملانية يف 
�سقيها �لت�س���ريعي و�لرقابي من خالل تقدمي �أف�سل 
�خلرب�ت و�ملمار�سات �لدولية، مت�خيا �لدقة و�لعلمية 

و�مل��س�عية عند جمع بياناته وتب�يبها وحتليلها.

يلخ�ض هذ� �لتقرير منجزات جمل�س النواب اخلام�س 
ع�س���ر الت�س���ريعية والرقابية يف دورته �ال�س���تثنائية 
�لثانية، ف�سال عن �لدور �لرقابي �مل�ساحب للدورة، 
وه� �لثالث �لذي ي�سدره »مر�سد الربملان االردين« 
من �سمن �سل�س���لة تقارير �لرقابة �مل��كبة للجل�سات 
د�ء �لربملاين حيال  �أو تلك �لت���ي تخت�ض بتحلي���ل �الإ
ول�ية بالن�سبة للم��طنني  عدد من �لق�س���ايا ذ�ت �الأ

ردنيني. �الأ

ومت تق�س���يم ه���ذ� �لتقرير �إىل اأربعة اأبواب، تر�س���د 
�جلانب���ني �لت�س���ريعي و�لرقابي، ف�س���اًل عن �نتظام 
�جلل�س���ات ومع���دالت �حل�س����ر و�لغي���اب، ليختت���م 

بالنتائج و�لت��سيات.

ملخ�ص تنفيذي
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و�القت�سادية )6( م�ساريع، �إ�سافة �إىل تقريري دي��ن 
�ملحا�س���بة، �للجن���ة �لقان�ني���ة )�0( م�س���اريع، جلن���ة 
�لرتبية و�لثقافة و�ل�سباب )5( م�ساريع، جلنة �ل�سحة 
و�لبيئة م�س���روعني، جلنة �لطاقة م�س���روع قان�ن و�حد 

فقط.
ت�زيع م�س���اريع �لق��نني وفقا لل�سيا�س���ات �لتي تن�س�ي   •
يف �إطاره���ا جاء عل���ى �لنح� �لتايل: حم�ر �القت�س���اد 
عمال: �� م�س���روع، حم����ر �لتنمية و�لرفاة  و�مل���ال و�الأ
�الجتماعي: 7 م�ساريع، حم�ر �لدميقر�طية و�ال�سالح 

�ل�سيا�س���ي: � م�س���روع، �لتعلي���م 
و�لتعلي���م �لعايل و�لبحث �لعلمي 
و�لثقاف���ة و�ل�س����ؤون �لديني���ة: 6 
م�ساريع، حم�ر �لت�سريع و�لعدل: 
من و�لدفاع  6 م�ساريع، حم�ر �الأ
م�سروعني، حم�ر �لبنى �لتحتية 

م�سروع قان�ن و�حد فقط.
• �القرت�ح���ات بقان����ن: قدم �لن�����ب �قرت�حني بقان�نني 
فق���ط اأولهما م�س���روع قان�ن ين�ض عل���ى �إلغاء �تفاقية 
ردن و�إ�س���ر�ئيل يف ع���ام  و�دي عرب���ه �مل�قع���ة ب���ني �الأ
�994، و�أحال �ملجل�ض هذ� �مل�س���روع �إىل جلنة �ل�س�ؤون 
�لعربي���ة و�لدولي���ة �لتي مل تناق�س���ه ومل تنظر فيه حتى 
�نتهاء �لدورة �ال�س���تثنائية.�أما �القرت�ح بقان�ن الثاين 
�س���د�ر م�س���روع قان�ن ي�ؤكد على  فكان يدع� �ملجل�ض الإ
عروب���ة �مل���دن و�لبل���د�ت �لفل�س���طينية يف منطقة عام 
د�رية ومل تنظر هي  �948 و�أحاله �ملجل�ض �إىل جلنته �الإ
خرى فيه �أو تناق�س���ه �أو ت�س���عه على ج���دول �أعمالها  �الأ

�إىل نهاية �لدورة.

اأواًل: الدور الت�رشيعي

• ت�س���من ن����ض �الر�دة �مللكية بعقد �لدورة �ال�س���تثنائية 
�لثانية، �� م�سروع قان�ن وقان�ن م�ؤقت وقان�ن معدل، 
�إ�سافة �إىل تقارير دي��ن �ملحا�سبة لل�سن��ت من �000 
�ىل �007 و�لتعدي���الت �ملقرتحة على �لنظام �لد�خلي 

ملجل�ض �لن��ب.
ب���ني • �أحال���ت �حلك�م���ة  م���ن 
�لق��نني  �لتي ت�سمنتها جمم����ع 
�مللكي���ة  ر�دة  م�س���روع �الإ  �9
�ملجل����ض م���ن قان�ن، فيما �أخرج 
م�س���اريع �أدر�ج���ه م���ا تبقى  من 
خرى  �الأ �ل��ردة يف ن�ض �لق��ن���ني 
�مللكي���ة  �ل�سامية.�الر�دة 

جاءت م�ساريع �لق��نني �ل� �9 �ملحالة من �حلك�مة على   •
�لنح� �لتايل: 9 م�ساريع ق��نني جديدة لعام �009، و8 
ق��نني م�ؤقتة، و�� م�سروع قان�ن معدل لق��نني نافذه، 

�أقر منها �� قان�نا فقط.
م���ن بني �لق��ن���ني �ل� �� �لت���ي �أقرها �ملجل����ض، �جتاز   •
عيان، �ل���ذي �أعاد  ع�س���رة منه���ا فقط عتبة جمل����ض �الأ

بدوره ثالثة م�ساريع ق��نني ملجل�ض �لن��ب.
• �أحال �ملجل�ض م�س���اريع �لق��نني �لتي عر�س���ت عليه �إىل 
�س���بع من جلانه �لد�ئم���ة فقط، بينما �أحيل م�س���روعا 
قان�ن���ني �إىل جلنتني م�س���رتكتني هم���ا �للجن���ة �ملالية 
و�القت�سادية وجلنة �لعمل و�لتنمية �الجتماعية، وكان 
ن�س���يب كل جلن���ة م���ن �للج���ان �ل�س���بعة �لد�ئمة على 
د�رية )4( م�س���اريع، جلنة  �لنح���� �لت���ايل: �للجن���ة �الإ
جتماعية م�س���روعني، �للجنة �ملالية  �لعم���ل و�لتنمية �الإ

ة  ر و ل������������������د ا
ئية  �س���تثنا ال ا
تقر 13 قانوًنا 
اأ�س���ل 29  م���ن 
ل�������������ته���ا  ح������ا اأ
م���ة حلك���������������و ب ا ا لن��������������������و ا

يق�������رتح��������ون 
م�سروع قانون  
لغاء اتفاقية  الإ
وادي ع����������رب���ة
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ثانًيا: الدور الرقابي
�سئلة النيابية   الأ

عن  �ل�سادرة  �لر�سمية  �الإح�ساء�ت  • ت�سري 
�ملجل����ض �إىل �أن ع���دد �ال�س���ئلة �لت���ي وجهه���ا 
�لن��ب خ���الل �لدورة �ال�س���تثنائية �لثانية بلغ 
49 �س����ؤ�ال، و�أن �حلك�مة �أجابت فقط على �9 
�س�ؤ�ال، يف حني ت�س���ري م�سادر �ملر�سد �إىل �أن 

عدد �ال�سئلة �لكلي �لتي 
للحك�مة  �لن��ب  وجهها 
�نعق���اد  ف���رتة  خ���الل 
�ل���دورة بلغ �5 �س����ؤ�ال، 
ومل جت���ب �حلك�م���ة �ال 
عل���ى �5 �س����ؤ�ال فق���ط، 

وغالب���ا بع���د �ل�قت �ملح���دد مب�ج���ب �لنظام 
�لد�خلي للمجل�ض.

��س���ئلة  وجه��  �لذي���ن  �لن�����ب  ع���دد  • بل���غ 
للحك�مة خالل �نعقاد �لدورة �ال�س���تثنائية �� 
نائب���ا فقط، تر�وح عدد ��س���ئلتهم بني �س����ؤ�ل 

و�حد وبني 7 ��سئلة.

�لنيابية  للكتل  وفق���ا  �ال�س���ئلة  ت��زيع  • وجاء 
ب��ق���ع �6 �س����ؤ�ال لكتل���ة ن��ب 
�لعمل �ال�سالمي،  حزب جبهة 
و�� �س����ؤ�ال لكتل���ة �الخ���اء، و8 
�أ�س���ئلة للن��ب �مل�س���تقلني، و 7 
�أ�سئ����لة لن��ب �لكتلة �ل�����طنية 
�لدي��مقر�طية، و5 �أ�سئلة لكتلة 

�لتيار �ل�طني.

• يالحظ �أن �هتمامات �لن��ب يف ��س���ئلتهم 
�جلان���ب  عل���ى  وىل  �الأ بالدرج���ة  �ن�س���بت 
�القت�س���ادي و�مل���ايل، وقد �أخذ ه���ذ� �جلانب 
وىل يف �هتمامات  ول�ية �الأ همية �لق�س�ى و�الأ �الأ

�لن��ب وما ميثل�نه من كتل برملانية �أو م�ستقلني. 

• حظ���ي حم����ر �لتنمي���ة و�لرف���اه �الجتماع���ي و�لبنى 
ول�ي���ة ل���دى ن��ب كتل���ة �لتي���ار �ل�طني، يف  �لتحتي���ة باالأ
خ���اء �هتمام���ا متقدما مبح�ر  ح���ني �أبدى ن�����ب كتلة �الإ
»�القت�س���اد و�ملال و�العمال«، ومل تذهب �لكتلة �ل�طنية 
�لدميقر�طي���ة هي �الخرى بعيد� ع���ن �هتمامات �لن��ب 
عم���ال«، وبلغت  مبح�ر �سيا�س���ات »�القت�س���اد و�ملال و�الأ
ح�س���ة �هتمام ن��ب �لكتلة مبح�ر �سيا�سات »�القت�ساد 
و�مل���ال  »�القت�س���اد  حم����ر  وح���از  و�العم���ال«،  و�مل���ال 
ول للن��ب �مل�س���تقلني كذلك،  عمال« على �الهتمام �الأ و�الأ
تاله �الهتمام مبح�ر �لبنى �لتحتية �مل�سرتكة بني �لت�سريع 

و�لعدل و�القت�ساد و�ملال.

�س���دور  �لثانية ه�  �ال�س���تثنائية  �لدورة  ميز  ما  • �أبرز 
ق���ر�ر عن  �لدي��ن �خلا�ض بتف�س���ري �لق��نني بتاريخ �9 
مت�ز �009 عرف بقر�ر رقم »�« ل�سنة �009  بناء على 
طلب رئي�ض �ل�زر�ء مف�سر� �لفقرة »ج« من �ملادة »��5« 
من �لنظام �لد�خلي ملجل�ض �لن��ب، وفيه »�أن ال يت�سمن 
�ل�س�����ؤ�ل �لذي ي�جه����ه �لنائب، لدولة رئي�����ض �ل�زر�ء �أو 
�سخا�ض، على  �س����ماء �الأ �أحد �ل�زر�ء، �أي طلب �أو ذكر الأ

�الإطالق، و�أاّل مي�ض �ل�س�ؤ�ل �ل�س�ؤون �خلا�سة بهم« 

م���ة  حل���������������كو ا
عل���ى  جتي��������ب 
29 �س���وؤال م���ن 
اأ�سل 49 �سوؤال

العمل  كت����������لة 
�س�������������المي  االإ
ع���������������������������ل�ى  االأ
يف ت����������������وجي���ه 
�سئلة بواقع  االأ
16 �س����������������������وؤال

 ال�ستجوابات
• �س���هدت �ل���دورة �ال�س���تثنائية �لثانية تقدمي ��س���تج��بني ر�س���ميني 
م���ان �الجتماع���ي، فيما  لرئا�س���ة �ملجل����ض تعل���ق �أولهم���ا بحزمة �الأ
د�ريني وتاريخ تعيينهم ومكان عمل  تناول �لثاين �أ�س���ماء �حلكام �الإ
كل و�ح���د فيه���م، ومل يت���م طرح هذي���ن �ال�س���تج��بني خلل� جدول 

�أعمال �لدورة �ال�ستثنائية من �أي ن�ض بهذ� �ل�سدد.
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ك����������������وم���ة 
احل

جت����������ي���ب على 

واحدة  مذكرة 

أ�ص���ل 15  ا م���ن 

قدمت  مذكرة 

ل������������������دورة 
ا يف 

������تثنائية
اال�ص����

البيـــانات ال�سادرة عن املجل�س
اأ�س���در املجل�س خ���الل دورته اال�س���تثنائية الثانية 

اأربعة بيانات:

ول:   االأ
ر  �س�������ت�نكا �
رئ��ي���ض  خ������ط������اب 
�سر�ئيلي ح�ل  �الإ �ل�زر�ء 
ما �أ�س���ماه »يه�دي���ة« �لدولة 

�سر�ئيلية. �الإ

الث���اين: 
ر  �س���������تنكا �

ما ج���رى يف �ملالعب 
ردن��ي����ة م���ن هت������افات  �الأ

و�إ�س����������اء�ت و�س������ت���������ائم ال 
ردنيني ومت�ض  ردن و�الأ تليق ب���االأ

ب�حدتهم �ل�طنية.

الثالث: ��س��������تنكار �غت�����يال 
�لدكت����رة مروة ال�س���ربيني 
�إح������دى �ملحاكم  �أم�������ام 
ي�����د  مل�����اني���ة عل���ى  �الأ

متطرف �أملاين.

ال��راب���ع: ت��ث��مي�������ن �ل�����روؤي���ا 
�ل�طنية �لتي عرب عنها جاللة 

�ملل���ك يف �أثناء �جتماعه مع 
�لع����ام���ة  �لقي���ادة  �أركان 

للق��ت �مل�سلحة.

 املــذكـــــرات
بلغ عدد �ملذكر�ت �ملقدمة يف �لدورة �ال�س���تثنائية �لثانية �5 مذكرة، قدمت جلان �ملجل�ض 6 مذكر�ت منها، و7 
مذك���ر�ت وقعها عدد من �لن��ب، بينما مت تقدمي مذكرتني لن�����ب فر�دى، �أجابت �حلك�مة على مذكرة و�حدة 

منها فقط.

ت�جي���ه 4 منه���ا لرئي�ض �ل����زر�ء، ومذكرة و�حدة لكل من وزي���ر �لتعليم �لعايل و�لبحث 
�س���غال �لعامة، ووزي���ر �خلارجية، وزي���ر �لزر�عة و�ملياه ووزير �ل�س����ؤون  �لعلم���ي، ووزير �الأ

�لبلدية، ووزير �لعمل، ووزيري �لد�خلية و�لتنمية �الجتماعية.

�س���ارة هنا �إىل �أن ع���دًد� �آخر من �ملذك���ر�ت �لتي قدمه���ا �لن��ب مل يتم  وال ب���د م���ن �الإ
وىل ح�ل �عت�س���ام عمال  ت�س���جيلها يف �س���جالت �ملجل�ض �لر�س���مية من بينها مذكرتني �الأ
�مل��نئ، و�لثانية ح�ل مقتل �لدكت�رة مروة �ل�سربيني على يدي متطرف يف �ملانيا. و�لثالثة 
فر�ج عن رئي�ض �ملجل�ض �لت�سريعي �لفل�سطيني عزيز �لدويك، وتطالب بدع�ته  مبنا�س���بة �الإ
ردن وتكرمي���ه يف جمل����ض �لن��ب، و�لر�بع���ة وتدع� �إىل جتاوز �أزم���ة �ملجل�ض مع  لزي���ارة �الأ

�ل�سحافة و�خلام�سة وتدع� لل�سماح للن��ب بزيارة قطاع غزة. 

ويالحظ وفقا للمعطيات �أن �ملذكر�ت �لنيابية تن�عت بني �سيا�سات �لعمل و�لعمال و�جلامعات وحماربة �لف�ساد 
�سرة و�لطف�لة و�لنقل و�مل���سالت.  و�ل�سيا�سة �خلارجية و�لزر�عة و�الأ

احلك����������������وم���ة 
جت����������ي���ب على 
واحدة  مذكرة 
اأ�س���ل 15  م���ن 
قدمت  مذكرة 
ال������������������دورة  يف 
اال�س����������تثنائية

مــانة العامة  اإلـــزام االأ
للمجــل�ص باالعالن مطلع 
كل جــلـــ�سة برملانية 
»حتى واإن كانت جل�سة 
ا�ستكـمالية« عن اأ�سماء 
النـــــواب املتغيبـــن 
م�ســـبق. بعــذر  عنها 

تو�صيـــــة
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ثالًثا: اجلل�سات العامة
 ظاهرة اجلل�سات اال�ستكمالية و»تهريب« الن�ساب

 عقد جمل�ض �لن��ب يف دورته �ال�ستثنائية 
�لثانية �� جل�سة، بينما �خفق يف عقد جل�سة 
و�حدة ب�سبب عدم �كتمال ن�سابها �لقان�ين، 
بينما فقدت جل�س���تان من جل�ساته ن�سابهما 

�لقان�ين.
��س���تمر �مليل لدى رئا�سة �ملجل�ض و�أمانته 
�لعام���ة �إىل ع���دم �ط���الع �ل���ر�أي �لعام على 
ك�س�فات �حل�س�ر و�لغياب �لر�سمية للن��ب، 
ومل يقدم �ملجل�ض على ن�س���ر ��سماء �ملتغيبني 

عن �جلل�سات بدون عذر �إال يف حاالت نادرة جد�.
 م����ن �ملالحظ �أن �ملجل�ض عقد �أربع جل�س����ات عادية فقط فيما 
جلاأ �إىل �أ�س����ل�ب عقد �جلل�سات �ال�ستكمالية لتاليف م�سكلة تاأمني 

�لن�ساب �لقان�ين جلل�ساته �لالحقة. 
 احل����س������ور والغي��������اب 

بح�سب معطيات �مل�سدر، فاإن 6 ن��ب فقط 
ح�سرو� جميع جل�سات �لدورة �ال�ستثنائية، 
بينما بلغ عدد �لن��ب �لذين غاب�� من جل�سة 
و�حدة �ىل 5 جل�س���ات 54 نائًبا، ومن تغيب 
من 6 جل�س���ات �ىل �0 جل�سات بلغ عددهم 
�� نائًب���ا، ومن غاب من �� جل�س���ة �ىل �5 
جل�س���ة �� نائًبا، ومن غاب من �6 جل�س���ة 
�ىل �� جل�س���ة 4 ن�����ب، بينم���ا مل يح�س���ر 

نائبان �أي جل�سة من جل�سات �لدورة.

رابًعا: املقرتحات والتو�سيات
1- اللجان النيابية:  زيادة عدد �للجان �لنيابية �لد�ئمة بحيث 

يتم ت�سكيل جلان جديدة ومنها:
جلن���ة  جلنت���ني:  �إىل  و�ملالي���ة  �القت�س���ادية  �للجن���ة  • ف�س���ل 

عمال �ملن�طة بها. �قت�سادية و�أخرى مالية تت�ىل كل منهما �الأ
• ت�سكي���ل »جلنة النظ���ام وال�سلوك«: وتخت����ض بالرقابة على 
�س���ل�ك �لنائب وم��ظبته على ح�س�ر �جلل�سات ومتابعة �ل�سكاوى 
�ملتعلقة باأد�ء �لن��ب حفاظا على �س�رة �لنائب و�ملجل�ض ومكانته 

وهيبته.
�س���رة«: وتناط بها در��س���ة جميع  • ت�سكي���ل »جلن���ة امل���راأة واالأ
�لق��نني و�التفاقيات و�القرت�حات �لتي لها م�سا�ض ب�س�ؤون �ملر�أة 
�سرة و�لطفل، ومتابعة �ل�سيا�سات و�خلطط و�لرب�مج �لالزمة  و�الأ

لتنمية �ملر�أة ثقافيا و�قت�ساديا و�سيا�سيا. 
�لد�ئمة لرتتفع من )��( ع�س��  �للجنة  �أع�س���اء  • زيادة عدد 
�إىل )�5( ع�س�����، حتى يت�س���نى جلميع �أع�ساء �ملجل�ض �مل�ساركة 

يف �للجان. 

2- الكتل النيابية:
�لنظام  �أن  �ملجل�ض، خا�سة  �لنيابية يف  �لكتل  • �العرت�ف بدور 
�لد�خل���ي ال يع���رتف ب�ج����د �أي دور للكت���ل �لنيابي���ة يف جمل����ض 
�لن��ب وتخ�س���ي�ض ف�سل يف �لنظام �لد�خلي من حيث ت�سكيلها 
وع�س�يتها و�سروط �النتقال من كتلة �إىل �أخرى، و�عتماد �لتمثيل 
�لن�س���بي للكتل وللن��ب �مل�ستقلني يف �للجان ب�س�رة متنع �أي كتلة 

�أو حتالف من �لهيمنة على �ملجل�ض.  
3- رئا�سة املجل�س:

• حت�يل جزء من �س���الحيات رئي�ض �ملجل�ض 
�إىل �ملكت���ب �لد�ئ���م »بحي���ث ي�س���بح �لرئي�ض 
�لناطق با�س���م �ملجل����ض، كما عليه �ال�س���تقالة 
م���ن كتلته العتبار�ت معن�ية حتى يك�ن جلميع 

�أع�ساء �ملجل�ض ولي�ض لكتلة بعينها. 
• تعديل �لد�ست�ر ب�س�رة تتيح �نتخاب رئي�ض 

عباء  �ملجل�ض ملدة �أربع �س���ن��ت بدل �س���نة و�حدة، تفادي���ا لكل �الأ
و�لتد�عيات �ملرتتبة على �النتخاب �ل�سن�ي لرئي�ض �ملجل�ض.

4- الدور الرقابي:
�س���ئلة  جابة على �الأ �أط����ل لالإ • �ال�س���ئلة �لنيابي���ة: من���ح مهلة 
جاب���ات يف م��عيدها  �لنيابي���ة وو�س���ع �آلي���ات ملزمة بتق���دمي �الإ

�جلدي���دة �ملق���رر بالنظ���ام �لد�خل���ي �ملعدل 
للمجل�ض.

• �لعم���ل �لرقاب���ي يف �ل���دورة �ال�س���تثنائية: 
تفعي���ل �ل���دور �لرقابي للمجل�ض �أثن���اء �نعقاد 
�لدورة �ال�س���تثنائية من خ���الل �إدر�ج بند »ما 

ي�ستجد من �أعمال« على جدول �أعمالها.
5- انتظام اجلل�سات واحل�سور والغياب:

• ال���دورة العادية: متديد مدة �لدورة �لعادية حتى و�إن �قت�س���ى 
مر تعديال د�س���ت�ريا، �أو تفعيل �س���الحية متديد �لدولة لثالثة  �الأ
�س���ه�ر �إ�س���افية كم���ا ورد يف �لفق���رة �لثالث���ة من �مل���ادة 78 من 

�لد�ست�ر.
• الدورة اال�ستثنائية: تط�ير �لن�ض �لد�س���ت�ري �ملتعلق بالدورة 
غلبية  �ال�ستثنائية بحيث ت�سبح ملزمة ولي�ست مرتبطة برغبة �الأ
�لنيابية )�ملادة �8( كما �أن حتديد م���س���يع �لدورة �ال�ستثنائية 
م�س���بقا ال ي�سب يف �س���الح تعزيز دور �لربملان وفر�سية �أنه �سيد 

نف�سه.
• احل�سور والغياب:

مانة �لعامة للمجل�ض باعالن �أ�سماء �لن��ب �ملتغيبني   �إلز�م �الأ
عنها بعذر م�سبق مطلع كل جل�سة مبا فيها �جلل�سات �ال�ستكمالية، 
و�إعالن �أ�س���ماء �لن��ب �ملتغيينب من دون عذر يف مطلع �جلل�س���ة 

�لتالية.
 �نتهاج �سيا�سة و��سحة يف هذ� جمال �حل�س�ر و�لغياب حتى 
مر �عتماد �إجر�ء�ت عقابي���ة على �لن��ب �ملتغيبني  و�إن تطل���ب �الأ

من دون عذر خا�سة �لذين يتكرر غيابهم عن �جلل�سات.

منح مهلة اأطول 
بة  ج��������������������������ا لالإ
�سئ����ل���ة  االأ ع�����ن 
ب��ي���ة لن��������ي�������������ا ا

املجل����س يلج���اأ 
اإىل ع����������������ق�������د 
اجلل�س�������������������ات 
لية  �س���تكما ال ا
ل��������ت�����������������الف�ي 
م�س���كلة تاأمني 
الن�س������������������������اب

فق���ط  ن���������واب   6
ح�سروا ج�مي������ع 
ت  ج��������ل�س�����������������������ا
ة  ر و ل�������������������������د ا
 ، ئي���ة �ستثنا ال ا
تغيب���ا  ونائب���ان 
جمي������������ع  ع����������ن 
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انتخ���اب رئي�س 
املج��������ل�����������س ل���� 
4 �س���نوات بداًل 
من �سنة واحدة
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عندم���ا �نته���ى جمل����ض �لن��ب م���ن �أعمال دورت���ه �لعادية 
�لثانية يف �خلام�ض من �س���هر �س���باط/فرب�ير �009 كانت �أدر�ج 
جلان���ه وخز�ئنه���ا مثقلة ب���� 68 م�س���روع قان�ن معظمه���ا ق��نني 
م�ؤقتة، ويع�د بع�س���ها ل�سن��ت ط�يلة دون �أن تعر�ض على �ملجل�ض 

وبخالف نظامه �لد�خلي.
وبح�س���ب ما ج���اء يف تقرير �إح�س���ائي ر�س���مي �س���در عن 
�ملجل����ض فاإن �أكرث جلان �ملجل�ض �لتي متتلك م�س���اريع ق��نني هي 
�للج���ان القانوني���ة واملالي���ة واالقت�سادي���ة واالداري���ة وال�سحة، 

فيم���ا تخل�� �أدر�ج �أرب���ع جلان من �أية م�س���اريع ق��نني 
وهي جلان الريف والبادية، احلريات العامة، العمل، 

وفل�سطني.
وحتى حلظة بدء �لدورة �ال�س���تثنائية �لثانية كان 
لدى �للجنة �لقان�نية 16 م�سروع قانون��1، فيما ت�سرتك 
�للجن���ة القانونية م���ع �للجنة املالي���ة واالقت�سادية يف 

ثالثة م�ساريع ق��نني م�ؤقتة)�(.

و�أم���ام �لل���جن���ة امل�����الي���ة واالقت�������سادي���ة 24 قانوًن���ا��3 - 
�س���افة �إىل �لق��نني �مل�س���رتكة �ل�س���ابقة - بينم���ا ت�جد لدى  باالإ

�ملعدل  و�لقان�ن  �لن��ب،  ملجل�ض  �النتخاب  ق��نني  �مل�ساريع هي  �(  هذه 
�لدويل  للقان�ن  �ل�طنية  و�للجنة  �لن��ب  ملجل�ض  �النتخاب  لقان�ن 
�الن�ساين، و�الح�ساء�ت �لعامة، وقان�ن معدل لقان�ن �النتخاب ملجل�ض 
�لن��ب ل�سنة ��00 ، وتنظيم مهنة �ملحا�سبة �لقان�نية و�لعق�بات ل�سنة 
�004، و�ملعدل لقان�ن �لعق�بات ل�سنة �007، وتنظيم �لعمل بالب�ر�سات 
�لعربية  �التفاقية  على  و�لت�سديق  �العيان،  �ملعاد من جمل�ض  �لعاملية 
�ملرورية،  لل�سالمة  �العلى  و�ملجل�ض   ،�008 ل�سنة  �الرهاب  ملكافحة 

و�ملالكني و�مل�ستاجرين ل�سنة �009.
�ملعامالت  وقان�ن  �الخرت�ع،  بر�ء�ت  لقان�ن  �ملعدل  �لقان�ن  هي   )�
لكرتونية، وقان�ن معل�مات �الئتمان، �لذي عر�ض على �ملجل�ض وقرر  �الإ

وقف مناق�سته �إىل حني �أن تر�سل �حلك�مة م�سروع قان�ن جديد.
و�لقان�ن  ل�سنة ��00،  �ل�سركات  لقان�ن  �مل�ؤقتة رقم 4  �لق��نني  �( هي  
�مل�ؤقت رقم 40 ل�سنة ��00 ، وقان�ن م�ؤقت رقم74 ل�سنة ��00وقان�ن 
�تفاقية  ت�سديق  لقان�ن  �ملعدل  �مل�ؤقت  و�لقان�ن  ل�سنة ��00   �7 رقم 
�المتياز �ملعق�دة بني �ململكة و�سركة �لبرتول �ل�طنية، و�لقان�ن �مل�ؤقت 
�ملمن�ح  �المتياز  ت�سديق  لقان�ن  �ملعدل  �لقان�ن  ل�سنة ��00  رقم 55 
�الور�ق  لهيئة  م�ؤقتة  ق��نني  ثالثة  وم�ساريع  �لعربية،  �لب�تا�ض  ل�سركة 
ل�سنة ��00،  ل�سنة ��00، وقان�ن رقم 76  �ملالية هي قان�ن رقم 55 
ق��نني   خم�سة  خم�سة  وج�د  جانب  �إىل   ،�997 ل�سنة   �� رقم  وقان�ن 
معدلة لقان�ن �ال�ستثمار هي قان�ين رقم 67 و 68 ل�سنة ��00، وم�سروع 
قان�ن �ال�ستثمار ل�سنة �006، وم�سروع قان�ن معدل لقان�ن �ال�ستثمار 
 �008 ل�سنة  �ال�ستثمار  ترويج  لقان�ن  معدل  وقان�ن   ،  �008 ل�سنة 
وبر�ء�ت �الخرت�ع،   �لتاأمني،  �أعمال  لق��نني مر�قبة  �ملعدلة  ،�لق��نني 
وتنمية  �لتجارة،  وغرف  �ل�سغرية،  �مل�ساريع  لتم�يل  �ل�طني  و�لبنك 
�ال�سافية،  و�ل�سريبة  �القت�سادية،  و�الن�سطة  �ال�ستثمارية  �لبيئة 
و�أعمال �ل�سر�فة، وبر�ء�ت �الخرت�ع، و�مل���سفات و�ملقايي�ض، و�لهيئة 

ردنية لالعتماد. �الأ

68 م�س��������������روع 
قانون يف اأدراج 
جل���ان املجل�س

ول: الدور الت�رشيعي الف�صل الأ

دارية ع�سرة م�ساريع قوانني��4، �إىل جانب قان�ن م�ؤقت  �للجنة االإ
�سالمي �ملعرو�ض على  و�حد ه� قان�ن موؤ�س�سة اآل البيت للفكر االإ
د�رية وجلنة �لت�جيه �ل�طني و�لتي  جلنة م�سرتكة ت�سم �للجنة �الإ

يقبع يف �أدر�جها قان�ن �الإعالم �ملرئي و�مل�سم�ع)5(. 
ولدى جلنة ال�سح���ة والبيئة 8 م�ساريع قوان���ني��6، و�أمام 
جلن���ة الطاقة ثالثة م�ساريع قوانني �ثنان منها قرر �ملجل�ض يف 
�س���هر �آذ�ر من �لعام �ملا�سي �إعادتهما للجنة لدر��ستهما يف �س�ء 
قر�ر �ملجل�ض برف�ض �إن�س���اء هيئة للكهرباء يف �ملادة �ل�ساد�سة من 
�لقان�ن)7(، بينما ��ستمرت �للجنة ببحث م�سروع قانون الطاقة��8 

ل�سنة �008 .
و�أم���ام جلن���ة اخلدم���ات العام���ة قان���ون موؤق���ت 
واح���د��9، ولدى جلنة الزراع���ة قانونني��10، ولدى جلنة 
الرتبي���ة م�سروع قان���ون واحد��11، �إ�س���افة �إىل �قرت�ح 
بقان����ن لتعدي���ل �لفقرة »�أ« من �مل���ادة � من قان�ن هيئة 
�عتم���اد م�ؤ�س�س���ات �لتعليم �لعايل، بينم���ا ال تز�ل جلنة 
�ل�س�ؤون �لعربية و�لدولية تنظر يف م�سروع قان�ن و�حد)��(، بينما 
�نتهت �ل���دورة �لعادية �لثانية ولدى �للجنة �ملالية و�القت�س���ادية 
تقاري���ر دي�����ن �ملحا�س���بة  لل�س���ن��ت م���ا ب���ني �000 �ىل �007، 
ع��م �006 و �007، �إىل جانب ملخ�ض  وتقارير �لدي��ن �لدورية الأ
باملخالف���ات �لتي ما ز�لت قائمة وتلك �لتي مت ت�س����يبها ح�س���ب 
�س����ل و�ل��ردة يف تقارير �لدي��ن لل�س���ن��ت ما بني �000 �ىل  �الأ
���ا باأهم �ملخالفات �لتي ما ز�ل���ت قائمة و�ل��رده  �006، وملخ�سً

4( هي �لقان�ن �مل�ؤقت رقم 79 ل�سنة �966 قان�ن تنظيم �ملدن و�لقرى، 
ل�سن��ت �967، و��97، و�975، و�978، و�979، وقان�ن  وتعديالته 
يف  �ملعل�مات  تكن�ل�جيا  م��رد  وت�ظيف  للت�سنيع،  �ل�طنية  �لهيئة 

�مل�ؤ�س�سات �حلك�مية، و�الذ�عة و�لتلفزي�ن، و�ملدن �ل�سناعية.
يتعلق  بقان�ن  �قرت�ح  �ل�طني  �لت�جيه  جلنة  �أمام  فاإن  ذلك  �ىل  �إ�سافة   )5
بتعديل �لفقرة »و« من �ملادة �4 من قان�ن �ملطب�عات و�لن�سر و�ملقدم من 

�9 نائًبا.
�لغذ�ء  �لرقابة على  قان�ن   ل�سنة ��00  �مل�ؤقت رقم 79  �لقان�ن  6( هي 
 80 رقم  �مل�ؤقت  و�لقان�ن   ،  �00� ل�سنة   79 ورقم   �� رقم  وتعديالته 
ل�سنة ��00 قان�ن �لدو�ء و�ل�سيدلة وتعديالته رقم �0 ل�سنة ��00، 
،وقان�ن   �004 ل�سنة  و�ل�سيدلة  �لد�ء  لقان�ن  معدل  قان�ن  وم�سروع 
�إجر�ء  وقان�ن  لل�سرطان،  ردنية  �الأ مل  �الأ م�ؤ�س�سة  لقان�ن  معدل 

عيان. �لدر��سات �لدو�ئية �مل�ؤقت �ملعاد من جمل�ض �الأ
�لعام،  �لكهرباء  قان�ن   �00� ل�سنة   64 رقم  �مل�ؤقتان  �لقان�نان  هما   )7

وقان�ن رقم �5 ل�سنة ��00 �ملعدل لقان�ن �لكهرباء �لعام.
8( بالرغم من �ن جلنة �لطاقة ��ستمرت يف مناق�سة م�سروع �لقان�ن �لذي 
يناق�ض حتت  �نه مل  �إال  �ال�ستثنائية  �لدورة  �أعمال  على جدول  عر�ض 

�لقبة ومت تاأجيله �إىل �لدورة �لعادية �لثالثة.
�لعام  �لنقل  تنظيم  قان�ن   �007 ل�سنة   5� رقم  �مل�ؤقت  �لقان�ن  ه�   )9

للركاب �سمن حدود �أمانة عمان �لكربى.
وم�سروع  �لزر�عة،  قان�ن   �00� ل�سنة   44 رقم  �مل�ؤقت  �لقان�ن  هما   )�0

ردن ل�سنة �008. غرفة زر�عة �الأ
��( ه� �لقان�ن �ملعدل لقان�ن �جلامعات �لر�سمية ل�سنة �008.

�لدبل�ما�سي  �ملعهد  قان�ن   �00� ل�سنة   4� رقم  �مل�ؤقت  �لقان�ن  ه�   )��
ردين، ومل يعر�ض على جدول �أعمال �لدورة �ال�ستثنائية �لثانية. �الأ
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�ملخالف���ات و�لتي م���ا ز�لت قائمة و�ل�����ردة يف تقرير 
ع��م من �004 ولغاية �006، �إىل  دي��ن �ملحا�سبة لالأ
ع��م من �سنة �000  جانب تقارير دي��ن �ملحا�سبة لالأ

ولغاية �سنة �007.
در�ج ثالثة �قرت�حات بقان�ن  ودعت �ملذك���رة الإ
ه���ي �قرت�ح بقان����ن رقم »4« لتعدي���ل �لفقرة »�« من 
�مل���ادة »�6« م���ن قان����ن غرف���ة �ل�س���ناعة، و�قرت�ح 
بقان����ن رق���م »�« و�ملتعل���ق بتعدي���ل �لفق���رة »و« م���ن 
�ملادة »�4« من قان�ن �ملطب�عات و�لن�س���ر و�ملقدم من 
�9 نائب���ا، و�ق���رت�ح بقان�ن رق���م »�« و�ملتعلق بتعديل 
�ملادة »�9« من �لقان�ن �مل�ؤقت رقم »�6« ل�س���نة�977 
قان�ن �مل�ؤ�س�سة �القت�س���ادية و�الجتماعية و�ملحاربني 

�لقدماء.
 وطالب���ت �ملذكرة باإدر�ج م�س���روع قان�ن معدل 
لقان�ن �ملالكني و�مل�س���تاأجرين ل�س���نة �009، و�لقان�ن 
�مل�ؤقت رقم »�5« ل�س���نة ��00 قان����ن �لبنك �ل�طني 
لتم�يل �مل�ساريع �ل�سغرية، و�لقان�ن �مل�ؤقت رقم »55« 
ل�س���نة ��00 قان����ن مع���دل لقان�ن ت�س���ديق �المتياز 
�ملمن�ح ل�س���ركة �لب�تا�ض �لعربية �مل�ساهمة �ملحدودة، 
�مل�س���اريع  تط�ي���ر  لقان����ن  مع���دل  قان����ن  وم�س���روع 
�القت�س���ادية ل�س���نة �008، وم�س���روع قان����ن مع���دل 
لقان�ن �ال�س���تثمار ل�سنة �008، وم�سروع قان�ن معدل 
ردنية �لر�س���مية ل�س���نة �008،  لقان����ن �جلامعات �الأ
وم�س���روع قان�ن �لطاقة و�ملعادن ل�سنة �008، وقان�ن 
ج��ز�ت �ل�س���فر لع���ام ��00، وم�س���روع قان�ن معدل 

لقان�ن �لدو�ء و�ل�سيدلة ل�سنة �004 .
و�أدرج���ت خم�س���ة ق��ن���ني م�ؤقت���ة �أخ���رى على 
جدول �ال�س���تثنائية �ملقرتح وه���ي �لقان�ن �مل�ؤقت رقم 
»44« ل�س���نة �004 قان����ن الزراع���ة، و�لقان����ن م�ؤقت 
رق���م »�7« ل�س���نة ��00 قان�ن معدل لقان����ن براءات 
االخ���رتاع، و�لقان����ن �مل�ؤقت رقم »85« ل�س���نة ��00 
لكرتوني���ة، و�لقان�ن �مل�ؤقت رقم  قان�ن املعامالت االإ
»�8« قان�ن معلومات االئتمان، و�لقان�ن �مل�ؤقت رقم 

»67« ل�سنة ��00 قان�ن اإجراء الدرا�سات الدوائية. 
وبالرغ���م من �لف�س���ل �لذريع �ل���ذي �أحاق بتلك 
�ملذكرة �لت���ي �أر�د �لقائم�ن عليها للمجل�ض �أن ميتلك 
زمام �ملبادرة و�أن يت�ىل �لن��ب بانف�سهم و�سع جدول 
�أعم���ال �ل���دورة �ال�س���تثنائية و�لدع����ة �ليه���ا، �إال �أن 
بع�ض ولي�ض كل �لق��نني �لتي �قرتحتها تلك �ملذكرة، 
�أدرجت بالفعل على جدول �أعمال �لدورة �ال�ستثنائية 
لي�ض ب�س���بب �ل�س���غط �لنيابي، و�منا لرغبة �حلك�مة 

باإدر�ج و�إقر�ر تلك �لق��نني.
ولع���ل من �أه���م �لظ���روف �لتي �أحاط���ت بفرتة 
�ال�س���تعد�د�ت لعقد �لدورة �ال�س���تثنائية جل�ء رئي�ض 
ج���ر�ء �أول تعديل وز�ري على  �ل�زر�ء ن���ادر الذهبي الإ
حك�مته، وقد ز�ر رئا�س���ة �ملجل�ض له���ذه �لغاية ولغاية 

يف تقري���ر دي��ن �ملحا�س���بة)�( ل�س���ن��ت �004 وحتى 
�006، �ىل جان���ب �لتقارير �الخ���رى �ملتعلقة باع��م 

�007 و �008.
هذ� �لكم �لكبري من م�ساريع �لق��نني كان ي�سكل 
هًم���ا حقيقًيا لدى عدد من �لن��ب �لذين تط�ع��  ف�ر 
�نتهاء �لدورة �لعادية �لثانية ل��سع جدول مبقرتحات 
�لق��ن���ني �لت���ي يرغب�ن باإدر�جها عل���ى جدول �أعمال 
دورتهم �ال�س���تثنائية �لثانية، وكان يف مقدمة �لد�عني 
مبك���ًر� لعق���د دورة ��س���تثنائية بجدول �أعم���ال يت�ىل 
خ���اء �لتي دعت وبعد  �لن��ب �أنف�س���هم و�س���عه كتلة �الإ
�أقل من �أ�س���ب�عني على �نتهاء �ل���دورة �لعادية �لثانية 
�ىل �جتماع يف �8 �س���باط �009 ملناق�سة ن�ض مقرتح 
للدع����ة لعق���د دورة ��س���تثنائية تت�س���من �لعديد من 
م�ساريع �لق��نني �ل�سابقة �مل�ج�دة لدى جلان �ملجل�ض، 

وكان يف مقدمتها قان�ن �ملالكني و�مل�ستاجرين.
ويف �لي����م �لتايل �9 �س���باط �009 �أعلنت كتلة 
خاء بكامل �أع�س���ائها »21 نائًبا« عن تبنيها ملذكرة  �الإ
تطالب بالدع�ة لعقد دورة ��س���تثنائية يف �أ�س���رع وقت 
ممك���ن، مقرتحة �إدر�ج �لعديد من �لق��نني من بينها 
نح� �� م�س���روًعا منظ�ًر� �أم���ام �للجنة �لقان�نية �إىل 
خرى �ملنظ�رة  جانب �لعديد من م�س���اريع �لق��نني �الأ

�أمام �للجنة �ملالية و�القت�سادية.
ووقع على �ملذكرة ح�����يل 56 نائبا من خمتلف 
�لكت���ل �لنيابي���ة م�س���تكملة ن�س���ابها �لقان����ين �إال �أن 
�ملفاجاأة كانت بقيام عدد من �لن��ب ب�سحب ت��قيعهم 

عن �ملذكرة مما �أفقدها د�ست�ريتها.
ولعل من �أب���رز �ملقرتحات �لتي ت�س���منتها تلك 
�ملذكرة �ملبكرة �لد�عية لدورة ��ستثنائية يتبنى �لن��ب 
و�س���ع جدول �أعمالها �لتم�س���ك باإدر�ج �لبند �لرقابي 
»بند ما ي�س���تجد من �أعمال« على جدول �أعمالها، �إىل 
جانب دع�تها لعقد جل�س���ة ملناق�سة �ل�سيا�سات �لعامة 

للدولة ومناق�سة تقارير دي��ن �ملحا�سبة.
در�ج ثالثة  وت�س���منت تلك �ملذك���رة �لدع����ة الإ
م�س���اريع ق��ن���ني م�ؤقتة لقان����ن �النتخاب���ات �لنيابية 
حتم���ل �الرق���ام »�4 و�7 و��«، �إىل جان���ب تعديالت 
�لنظ���ام �لد�خلي ملجل�ض �لن��ب �ل���ذي �عتاد �ملجل�ض 
�إدر�جه عل���ى جد�ول �أعمال دور�ته �ال�س���تثنائية دون 

�أن ينجز �سيئا منه.
ملخ����ض  �إدر�ج  كذل���ك  �ملذك���رة  و�قرتح���ت 
باملخالفات �لتي ما ز�لت قائمة وتلك �لتي مت ت�س�يبها 
�س����ل و�ل��ردة يف تقارير دي��ن �ملحا�س���بة  ح�س���ب �الأ
هم  ع�����م م���ن �000 ولغاي���ة �006، وملخ�س���ا الأ لالأ

�( �أدرجت على جدول �أعمال �لدورة �ال�ستثنائية �لثانية ومت 
�إقر�رها جميعها.

وق���ع  م��������ذك���رة 
 56 ع�����ل���ي��������������ه���ا 
تفق���د  ن������ائ�����ًب���ا 
د�ستوريته���ا بعد 
قي���ام ع���دد م���ن 
الن���واب ب�سح���ب 
ت������������واق���������يعه���م

لتخفيف ما اأمكن من عقد 
اجلل�ســــات اال�ســتكمالية، 
النواب  اإلزام  اإىل  واللجوء 
اجلل�سات من خالل  بح�سور 
وا�سحة  �سيا�ســـة  انتهاج 
واإن  املجال حتى  يف هذا 
ال�سيا�سة  تلـــك  كانـــت 
ت�ستدعـــي فر�ص اإجراءات 
عقابية على النواب خا�سة 
الذين يتكرر غيابهم عن 
اجلل�ســـات على نحــو نــ�رش 
اأ�سمــــائهم يف ال�سحـــف 
من خـــــالل بيــــان ر�سمي 
يــ�ســـدر عن املـجـــل�ص.

تو�صيـــــة
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�لت�س���اور مع رئي�س���ه �ملهند�ض عبد الهادي 
املج���ايل��1  يف م�س���اريع �لق��ن���ني �ملقرتح 

�إدر�جها على جدول �ال�ستثنائية �لثانية.
�لثانية  �ال�س���تثنائية  �لدورة  وعقدت 
�أج�����ء خالفي���ة  و�س���ط  �لن�����ب  ملجل����ض 
مت�س���نجة بني �ملجل�ض و�ل�سحافة، و�سلت 
حد �إقر�ر �ملكتب �لد�ئ���م تعليمات جديدة 
مت�سددة ت�ستهدف تقييد حرية �ل�سحفيني 
يف  عليه���م  و�لت�س���ييق  �ملجل����ض،  د�خ���ل 
ح�����������ريتهم باحل�س����ل عل���ى �ملعل�مات، 

مما دفع بال�سحف �لي�مية ملقاطعة ن�ساطات و�أخبار �ملجل�ض 
قبل �أن يتم �لتفاهم بني �ملجل�ض ونقابة �ل�س���حفيني وروؤ�س���اء 
حترير �ل�س���حف على �آلية عمل تلغي ق���ر�ر�ت �ملكتب �لد�ئم 
�لت���ي ق�بلت با�س���تياء و�نتقاد و��س���عي �لنط���اق لي�ض من لدن 
�ل�س���حفيني فح�س���ب، و�إمنا من جانب عدد كبري من �لن��ب 
زم���ة و�لبحث عن حل����ل تكفل  �لذي���ن دع����� لتجاوز ه���ذه �الأ
لل�س���حفيني حرية �لعمل، وت�س���من حقهم يف �حل�س����ل على 

�ملعل�مات.
عيان«  مة »�لن��ب و�الأ �أمام هذه �ملعطيات بد�أ جمل�ض �الأ
�أعمال دورته �ال�س���تثنائية �لثاني���ة)�( �عتبار� من 8 حزير�ن/

ي�لي�  �009، و�نتهت يف �0 �آب/�أغ�س���ط�ض �009، لتك�ن من 
�أط�ل �لدور�ت �ال�ستثنائية �لتي يعقدها �ملجل�ض �حلايل)�(.

وت�س���من ن�ض �الر�دة �مللكية �� م�س���روع قان�ن وقان�ن 
م�ؤقت وقان�ن معدل، �إ�س���افة �إىل تقارير دي��ن �ملحا�س���بة)4(  
لل�س���ن��ت م���ن �000 �ىل �007 و�لتعدي���الت �ملقرتح���ة على 

�لنظام �لد�خلي ملجل�ض �لن��ب.
و�أحال���ت �حلك�م���ة م���ن ب���ني جمم����ع �لق��ن���ني �لت���ي 
ر�دة �مللكية �9 م�سروع قان�ن، فيما �أخرج �ملجل�ض  ت�سمنتها �الإ
خرى �ل��ردة يف  من �أدر�جه ما تبقى من م�س���اريع �لق��نني �الأ

 �009 �سباط   �� �ل�سبت  م�ساء  منفرًد�  باملجايل  �لذهبي  �لتقى   )�
»�جازة ر�سمية« يف مكتب �لثاين ملدة �ربعني دقيقة، وخرج �ملجايل 
�ل�زر�ء  رئي�ض  �أن  �الجتماع  عقب  �سحفية  ت�سريحات  يف  قائال 
�س�ض �لتي و�سعها الختيار �ل�زر�ء �جلدد �لذين  �أطلعه فقط على �الأ
�سيدخل�ن حك�مته يف �لتعديل، كما ��سار �ملجايل �إىل �إحتمال �أن 
يف  �مل�ساهمة  �ل�سعب  من  �أنه  �إال  �مل�ساور�ت  يف  �ملجل�ض  ي�ساهم 
�ن  �ل�سحفية  ت�سريحاته  يف  �ملجايل  وقال  �حلك�مي،  �لتعديل 
عالقة  يف  �حلديث  �حلك�مي  �لتعديل  جانب  �إىل  تناول  �للقاء 
�حلك�مة مبجل�ض �لن��ب، و�لدورة �ال�ستثنائية دون �أن يتحدث يف 

�لتفا�سيل.
�( عقد جمل�ض �لن��ب �أول جل�ساته يف دورته �ال�ستثنائية �سباح ي�م 

�خلمي�ض �� حزير�ن �009 .
حزير�ن   � يف  �حلايل  للمجل�ض  �الوىل  �ال�ستثنائية  �لدورة  بد�أت   )�

�008 و�نتهت يف �� مت�ز �008 .
4( �أحالت �حلك�مة للمجل�ض تقرير دي��ن �ملحا�سبة �ل�سن�ي رقم 57 
�ملالية  جلنته  ت��سيات  على  �ملجل�ض  وو�فق  منفرد�   �008 ل�سنة 

باقر�ره.

ن�ض �الر�دة �مللكية �ل�سامية.
�إن م���ن �أهم م���ا تتميز به �لدور�ت �ال�س���تثنائية ملجل�ض 
مة ه� �إلتز�مها بالن�ض �لد�ست�ري �لذي ال يجيز لها �لبحث  �الأ
ر�دة �مللكية،  يف �أي من �لق�س���ايا �لتي مل يرد فيها ن�ض يف �الإ
�إن�سجاما مع �أحكام �ملادة �8 من �لد�ست�ر �لتي منحت �لفقرة 
مة  )�(  منها للملك �حلق بان »يدع� عند �ل�سرورة جمل�ض �الأ
جتماع يف دور�ت �إ�ستثنائية وملدة غري حمددة لكل دورة  �إىل �الإ
من �أجل �إقر�ر �أم�ر معينة تبني يف �الر�دة �مللكية عند �س���دور 

�ستثنائية باإر�دة«.  �لدع�ة وتف�ض �لدورة �الإ
وبح�س���ب �لفقرة )�( م���ن ذ�ت �ملادة فان للملك �حلق 
ا متى  مة لالجتماع يف دورة �إ�س���تثنائية �أي�سًً بدع�ة »جمل�ض �الأ
غلبية �ملطلقة ملجل�ض �لن��ب بعري�س���ة م�قعة  طلبت ذل���ك �الأ
م�ر �لتي ير�د �لبحث فيها«، يف حني منعت  منه���ا تبني فيها �الأ
�لفق���رة )�( من �ملادة ذ�تها جمل����ض �المة »�أن يبحث يف �أية 
ر�دة �مللكية �لتي  م����ر �ملعين���ة يف �الإ دورة �إ�س���تثنائية �إال يف �الأ

�إنعقدت تلك �لدورة مبقت�ساها«.
القوان��ن املدرج��ة عل��ى ج��دول اأعم��ال ال��دورة 

�ستثنائية الإ
مة لالنعقاد  ر�دة �مللكي���ة بدع�ة جمل����ض �الأ �س���درت �الإ
يف دورة ��س���تثنائية ��س���تناًد� لن����ض �مل���ادة �8 من �لد�س���ت�ر 
�الردين، وت�س���منت �9 م�س���روع قان�ن �إ�سافة �ىل ثالثة بن�د 

�أخرى هي:
1- التعدي���الت املقرتح���ة عل���ى النظ���ام الداخل���ي ملجل����س 

النواب واملحالة اإىل جلنته القانونية.
2- تقري���ر اللجنة املالية واالقت�سادية ملجل�س النواب حول 

تقارير ديوان املحا�سبة لل�سنوات من 2000 اإىل 2007.
3- التقري���ر ال�سنوي ال�سابع واخلم�س���ون لديوان املحا�سبة 

ل�سنة 2008.
رادة امللكية  اأما م�ساريع القوانن املت�سمنة يف الإ

فهي:
�- م�س���روع قان����ن �س���لطة �إقلي���م �لبرت�ء �ل�س���ياحي ل�س���نة 

.�009
�- م�سروع قان�ن �ل�سمان �الجتماعي ل�سنة �009.

م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �جلمعيات ل�سنة �009.  -�
م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �ملالكني و�مل�ستاأجرين ل�سنة   -4

.�009
قان����ن م�ؤقت رقم )�4( ل�س���نة ��00 قان�ن �جلامعات   -5

ردنية �لر�سمية . �الأ
ردنية ل�سنة �009. م�سروع قان�ن �جلامعات �الأ  -6

م�س���روع قان����ن �لتعلي���م �لع���ايل و�لبحث �لعلمي ل�س���نة   -7
.�009

م�س���روع قان�ن مع���دل لقان�ن هيئ���ة �عتماد م�ؤ�س�س���ات   -8
�لتعليم �لعايل ل�سنة �009.

قان�ن م�ؤقت رقم )86( ل�سنة ��00 قان�ن معدل لقان�ن   -9
�لعق�بات.

�0- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �لعق�بات ل�سنة �004-
��- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �لعق�بات ل�سنة �009.

الدائم  املكتب 
ر  ي�������س���������������������د
تعليم��������������������ات 
ة  ي�������د ج���������������د
لت�������ق�����ي���ي����������د 
ي�����������������������������ة  حر
ال�سح��������فيني



�0

�سكان  ��- م�س���روع قان�ن معدل لقان�ن �مل�ؤ�س�س���ة �لعامة لالإ
و�لتط�ير �حل�سري ل�سنة �009.

��- قان����ن م�ؤق���ت رق���م )�4( ل�س���نة ��00 قان����ن �لهيئ���ة 
�ل�طنية للت�سنيع .

�4- قان�ن م�ؤقت رقم )�5( ل�س���نة ��00 قان�ن م�ؤ�س�س���ة �آل 
�سالمي.  �لبيت للفكر �الإ

�5- قان����ن م�ؤق���ت رق���م )67( ل�س���نة ��00 قان����ن �إجر�ء 
�لدر��سات �لدو�ئية.

�6- قان�ن م�ؤقت رقم )44( ل�سنة ��00 قان�ن معدل لقان�ن 
�إجر�ء �لدر��سات �لدو�ئية.

�7- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن رعاية �لثقافة ل�سنة �009.
�8- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �أ�س�ل �ملحاكمات �جلز�ئية 

ل�سنة �009.
�9- م�سروع قان�ن �إد�رة ق�سايا �لدولة ل�سنة �009.

ح���كام �ملتعلقة  �0- م�س���روع قان�ن مع���دل للقان�ن �ملعدل لالأ
م��ل غري �ملنق�لة ل�سنة �009. باالأ

�س���الح و�لتاأهيل  ��- م�س���روع قان�ن معدل لقان�ن مر�كز �الإ
ل�سنة �009.

��- م�سروع قان�ن �سريبة �لدخل ل�سنة �009.
��- قان����ن م�ؤق���ت رق���م )67( ل�س���نة ��00 قان����ن تروي���ج 

�ال�ستثمار.
�4- قان�ن م�ؤقت رقم )68( ل�سنة ��00 قان�ن �ال�ستثمار.

�5- م�سروع قان�ن ت�سجيع �ال�ستثمار ل�سنة �009.
�6- م�س���روع قان����ن مع���دل لقان����ن �ل�س���ريبة �لعام���ة على 

�ملبيعات ل�سنة �009.
�7- م�س���روع قان����ن مع���دل لقان����ن �ملناطق �لتنم�ية ل�س���نة 

.�009
�8- م�س���روع قان�ن �لت�س���ديق على �تفاقية �متياز �ل�س���خر 
ردنية �لها�س���مية ممثلة  �لزيت���ي ب���ني حك�مة �ململك���ة �الأ
ردن لل�س���خر  ب�س���لطة �مل�س���ادر �لطبيعي���ة و�س���ركة �الأ

�لزيتي )B.V( )بي يف(.
�9- م�س���روع قان�ن ت�س���ديق �تفاقية �إقام���ة منطقة �لتجارة 
ردني���ة �لها�س���مية وكند� ل�س���نة  �حل���رة ب���ني �ململك���ة �الأ

.�009
وت������زعت م�س�����اريع �لق�������نني �9 �ملح���الة من �حل���ك�مة ما 
ب���ني 9 ق�����ن��ني جديدة لع���ام �009، و8 ق�����نني م�ؤقتة، و�� 

م�سروع قان�ن معدل لق��نني نافذه.

اجلدي��دة  القوان��ن  م�ساري��ع  اأم��ا 
الت��ي اأحالتها احلكومة للمجل�س 
دراجها على جدول اأعمال دورته  لإ

ال�ستثنائية فهي:

�- م�س���روع قان�ن �س���لطة �إقلي���م �لبرت�ء 
�ل�سياحي ل�سنة �009.

�- م�سروع قان�ن �ل�سمان �الجتماعي ل�سنة �009.
ردنية ل�سنة �009. �- م�سروع قان�ن �جلامعات �الأ

4- م�س���روع قان����ن �لتعلي���م �لع���ايل و�لبح���ث �لعلمي ل�س���نة 

.�009
5- م�سروع قان�ن �إد�رة ق�سايا �لدولة ل�سنة �009.

6- م�سروع قان�ن �سريبة �لدخل ل�سنة �009.
7- م�سروع قان�ن ت�سجيع �ال�ستثمار ل�سنة �009.

8- م�س���روع قان�ن �لت�س���ديق عل���ى �تفاقية �متياز �ل�س���خر 
ردنية �لها�س���مية ممثلة  �لزيت���ي بني حك�م���ة �ململك���ة �الأ
ردن لل�سخر �لزيتي  ب�سلطة �مل�سادر �لطبيعية و�سركة �الأ

)B.V( )بي يف(.
9- م�س���روع قان�ن ت�س���ديق �تفاقي���ة �إقامة منطق���ة �لتجارة 
ردني���ة �لها�س���مية وكند� ل�س���نة  �حل���رة ب���ني �ململك���ة �الأ

.�009
قتة فهي: اأما م�ساريع القوانن املوؤ

�-  قان����ن م�ؤق���ت رق���م )67( ل�س���نة ��00 قان����ن تروي���ج 
�ال�ستثمار.

�- قان�ن م�ؤقت رقم )68( ل�سنة ��00 قان�ن �ال�ستثمار.
�- قان�ن م�ؤقت رقم )86( ل�س���نة ��00 قان�ن معدل لقان�ن 

�لعق�بات
4- قان�ن م�ؤقت رقم )�4( ل�سنة ��00 قان�ن �لهيئة �ل�طنية 

للت�سنيع .
5- قان����ن م�ؤقت رقم )�5( ل�س���نة ��00 قان�ن م�ؤ�س�س���ة �آل 

�سالمي.  �لبيت للفكر �الإ
6- قان����ن م�ؤق���ت رق���م )67( ل�س���نة ��00 قان����ن �إج���ر�ء 

�لدر��سات �لدو�ئية.
7- قان�ن م�ؤقت رقم )44( ل�س���نة ��00 قان�ن معدل لقان�ن 

�إجر�ء �لدر��سات �لدو�ئية.
8- قان����ن م�ؤقت رقم )�4( ل�س���نة ��00 قان����ن �جلامعات 

ردنية �لر�سمية. �الأ
اأم��ا م�ساري��ع القوان��ن املعدل��ة لقوان��ن ناف��ذه 

فهي:
�- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن هيئة �عتماد م�ؤ�س�سات �لتعليم 

�لعايل ل�سنة �009.
�- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �جلمعيات ل�سنة �009.

�- م�س���روع قان�ن معدل لقان�ن �ملالكني و�مل�س���تاأجرين ل�سنة 
.�009

4- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �لعق�بات ل�سنة �004.

5- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �لعق�بات ل�سنة �009.
�س���كان  6- م�س���روع قان�ن معدل لقان�ن �مل�ؤ�س�س���ة �لعامة لالإ

و�لتط�ير �حل�سري ل�سنة �009.
7- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن رعاية �لثقافة ل�سنة �009.

8- م�س���روع قان�ن معدل لقان�ن �أ�س����ل �ملحاكمات �جلز�ئية 
ل�سنة �009.

ق�������������واني�����������ن   9
اأحالتها  جدي���دة 
احلكومة ملجل�س 
ب ا لن��������������������������������و ا
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وعقد �ملجل�ض خالل اجلل�سة الرابعة 9 جل�سات 
��س���تكمالية من بينها 6 جل�س���ات يف ي�مني �س���باحية 
وم�س���ائية، ومل ينجح بعقد �إحد�ها ب�سبب عدم تاأمني 
ن�س���ابها �لقان�ين)4(، بينما فقدت �جلل�س���ة �مل�سائية 
خرية �لت���ي عقدها �ملجل����ض ن�س���ابها �لقان�ين)5(  �الأ
حيث ت�قف �لن��ب عند مناق�س���ة �ملادة �� من قان�ن 

�سريبة �لدخل.
القوانن التي اأقرها جمل�س النواب

يك�س���ف منجز جمل����ض �لن�����ب �لت�س���ريعي يف 
دورت���ه �ال�س���تثنائية ع���ن �حلج���م �ملت���س���ع يف هذ� 
�جلان���ب، �إذ �أقر فقط �� قان�ًنا)6(، مل يكن من بينها 
غري م�س���روعي قان�نني فقط من �لق��نني �مل�ؤقتة وه� 
�لقان�ن �مل�ؤقت رقم )�4( ل�س���نة ��00 قان�ن الهيئة 
الوطنية للت�سنيع، و�لقان�ن �مل�ؤقت رقم )�4( ل�سنة 

ردنية. ��00 قان�ن اجلامعات االأ
ويالح���ظ �أن �لق��ن���ني �ملعدلة لق��نني �س���ارية 
وفر يف �ملنجز �لت�سريعي  �ملفع�ل كان لها �لن�س���يب �الأ

ملجل�ض �لن��ب �إذ �أقر منها ثمانية م�ساريع هي:
�- م�سروع قان�ن معدل لقانون اجلمعيات اخلريية 

ل�سنة �009. 
�- م�سروع قان�ن معدل لقانون املالكني وامل�ستاأجرين 

ل�سنة �009. 
اعتم���اد  هيئ���ة  لقان���ون  مع���دل  قان����ن  م�س���روع   -�

موؤ�س�سات التعليم العايل ل�سنة �009.
4- م�س���روع قان����ن مع���دل لقان���ون املوؤ�س�س���ة العامة 

�سكان والتطوير احل�سري ل�سنة �009.  لالإ
5- م�سروع قان�ن معدل لقانون رعاية الثقافة ل�سنة 

  .�009
6- م�س���روع قان�ن مع���دل لقانون اأ�س���ول املحاكمات 

اجلزائية ل�سنة �009.
حكام  7- م�س���روع قان����ن معدل للقان���ون املع���دل لالأ

موال غري املنقولة ل�سنة �009. املتعلقة باالأ
�سالح  8- م�س���روع قان�ن مع���دل لقان���ون مراك���ز االإ

والتاأهيل ل�سنة �009. 

�إقر�ر  ت�سريع  بهدف  �سل�ب  �الأ لهذ�  �ملجل�ض  رئي�ض  جلاأ   )4
�أما  �لن��ب جهدو� لتعطيله،  �أن  �إال  قان�ن �سريبة �لدخل 
�جلل�سة �لتي مل تنعقد ب�سبب عدم ت�فر  ن�سابها �لقان�ين 
فهي �جلل�����سة �مل�س�����ائية �لتي ت��������قرر عق�����دها بت���اريخ 

. �009/ 8 / �
خي������رة �لتي عق�����دها �ملج����ل�ض م�ساء  �( هي �جل�������ل�سة �الأ

. �009 / 8 / 5
وىل  �الأ �ال�ستثنائية  دورته  �لن��ب �حلايل يف  �أقر جمل�ض   )6
�4 قان�نا كان من بينها رف�سه ل� 7 م�ساريع ق��نني ، كان 

�إثنان منها ب�سبب دجمهما يف ق��نني �أخرى.

م��ل غري  حكام �ملتعلق���ة باالأ 9- م�س���روع قان�ن مع���دل للقان�ن �ملع���دل لالأ
�ملنق�لة ل�سنة �009.

�سالح و�لتاأهيل ل�سنة �009. �0- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن مر�كز �الإ

��- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �ل�سريبة �لعامة على �ملبيعات ل�سنة �009.
��- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �ملناطق �لتنم�ية ل�سنة �009.

اجلل�سات ال�ستكمالية تفوق اجلل�سات العادية

مة فاإنه  بالرغ���م من ط�ل فرتة �نعقاد �لدورة �ال�س���تثنائية ملجل�ض �الأ
مل ينج���ز غري �� م�س���روع قان����ن فقط من جممل ما ه���� مطروح عليه من 
م�س���اريع �لق��نني �لتي ت�س���منها جدول �أعمالها، مبقًيا بذلك �9 قان�ًنا يف 

�أدر�جه لرتحيلها �إىل دورته �لعادية �لثالثة.
جمل����ض  عق���د  م���دة لق���د  خ���الل  �لن�����ب 
ملناق�سة �لق��نني �ملحالة دورته �ال�ستثنائية �� جل�سة 
يف �إلي���ه، وقد ب���د�أ �ملجل�ض �أوىل  ر�س���مًيا  جل�س���اته 
�ملالحظ �أن �ملجل�ض عقد �� حزي���ر�ن)�(، �إال �أن م���ن 
جل���اأ �إىل �أ�س���ل�ب عق���د �أربع جل�سات عادية فقط فيما 
�لن�ساب �جلل�سات �ال�ستكمالية لتاليف  تاأمني  م�س���كلة 

�لقان�ين جلل�ساته)�(.
وىل �الفتتاحية فقط بدون جل�س���ات  لق���د عق���د �ملجل����ض جل�ست���ه االأ
��س���تكمالية بينم���ا جلاأ يف جل�س���اته �لثالث �ملتبقية �إىل �أ�س���ل�ب �جلل�س���ات 
�ال�س���تكمالية وعقد يف اجلل�سة الثانية جل�ستني ��ستكماليتني، ويف اجلل�سة 

الثالثة عقد 7 جل�سات ��ستكمالية فقدت �إحد�ها ن�سابها �لقان�ين)�(.

�( عقد جمل�ض �لن��ب �آخر جل�ساته يف 5 �ب �غ�سط�ض �009 .
�أن »يفتتح �لرئي�ض �جلل�سة يف �مل�عد  �( ن�ست �ملادة 70 من �لنظام �لد�خلي على 
و�ذ�  �ساعة،  ن�سف  �فتتاحها  ي�ؤخر  �ملجل�ض  �ع�ساء  ثلثا  يح�سر  فاذ� مل  �ملحدد، 
م�ست هذه �ملدة ومل يكتمل �لن�ساب �لقان�ين يحدد م�عد �جلل�سة �لقادمة« ويفيد 
ن�ض �ملادة بان �لن�ساب �لقان�ين ال�سرت�ط عقد�جلل�سة ه� �7 نائبا ميثل�ن ثلثي 
غلبية �أي �لن�سف ز�ئد  �أع�ساء �ملجل�ض، بينما حتتاج �جلل�سة �ال�ستكمالية �إىل �الأ

و�حد �أي بح�س�ر 56 نائبا فقط.
�( �جل������ل������سة �ال�ستكمالية �لث����انية �لتي عق������دها بتاريخ 6 / 7 / �009 .
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قوان���ن   10

فقط اجتازت 

عتبة جمل�س 

ن عي����������������ا لأ ا

يف حني اأقر اأربعة قوانني جديدة هي:

ال�سياح���ي  الب���رتاء  إقلي���م  ا �سلط���ة  قان����ن  م�س���روع   -�
التنموي ل�سنة �009.

ردنية ل�سنة �009.  �- م�سروع قانون اجلامعات االأ
�- م�س���روع قانون التعليم العايل والبحث العلمي ل�سنة 

 .�009
4- م�سروع قان�ن �لهيئة الوطنية للت�سنيع��1. 

بينما اأقر م�صروع قانون واحد فقط هو: 

إتفاقية اإمتياز  ال�سخر   م�س����روع قان�ن الت�سديق على ا
ردنية �لها�س�������مية مم����ثلة  الزيتي بني حك�مة �ململكة �الأ
ردن لل�س����خر  ب�س�������لطة �مل����سادر �لطبيعية و�س���ركة �الأ

�ل���زي���تي )B.V( )بي يف(.

كم���ا �أقر تقرير جلنت���ه �ملالية ح�ل جمم����ع تقارير 
ع��م ما بني �000 �ىل �007، �إ�سافة  دي��ن �ملحا�سبة لالأ

�إىل تقرير دي��ن �ملحا�سبة �ملتعلق بعام �008.

و�س���هدت �لدورة �ال�س���تثنائية �إدر�ج ع���دد �آخر من 
�لق��ن���ني �لت���ي مل يتمك���ن �ملجل����ض �إما من مناق�س���تها �أو 

�إقر�رها، �أو مل ي�ستطع �إدر�جها على جد�ول �أعماله.

ومن بني القوانني التي اأدرجها املجل�س على جداول 
اأعماله ومل ي�ستطع ا�ستكمالها: 

 م�سروع قان�ن ال�سمان االجتماعي ل�سنة �009
     حي���ث مت �لت��ف���ق �س���منًيا بني �لن�����ب و�حلك�مة على 

تاأجيل �لنظر فيه �إىل �لدورة �لعادية �لثالثة.
خرى املتبقي��ة لدى املجل�س  ويالح��ظ اأن القوانني الأ
ىل جان��ب قانون ال�سم��ان الجتماع��ي« من جدول  »اإ
ىل  اأعم��ال ال��دورة ال�ستثنائية الثاني��ة، ومت ترحيلها اإ

الدورة العادية الثالثة هي:
�- م�سروع قان�ن معدل لقانون العقوبات ل�سنة �009.

�- قان����ن م�ؤقت رقم )�5( ل�س���نة ��00 قان�ن موؤ�س�سة 
�سالمي.  اآل البيت للفكر االإ

�- قان����ن م�ؤقت رقم )67( ل�س���نة ��00 قان����ن اإجراء 
الدرا�سات الدوائية. 

4- قان����ن م�ؤق���ت رق���م )44( ل�س���نة ��00 قان�ن معدل 
لقان�ن اإجراء الدرا�سات الدوائية. 

�( �س�ت �ملجل�ض على �إلغاء هذ� �لقان�ن لك�نه مل يتم تفعيله منذ 
�إ�سد�ره كقان�ن م�ؤقت.

إدارة ق�سايا الدولة ل�سنة �009. 5- م�سروع قان�ن ا
6- م�سروع قان�ن �سريبة الدخل��2  ل�سنة �009. 

قان����ن   �00� ل�س���نة   )68( رق���م  م�ؤق���ت  قان����ن   -7
اال�ستثمار. 

8- م�س���روع قان�ن مع���دل لقانون ال�سريب���ة العامة على 
املبيعات ل�سنة �009. 

9- م�س���روع قان�ن معدل لقانون املناط���ق التنموية ل�سنة 
.�009

�0- �لتعدي���الت �ملقرتحة على النظ���ام الداخلي ملجل�س 
النواب و�ملحالة �إىل جلنته �لقان�نية.

��- قان�ن م�ؤقت رقم )�4( ل�سنة ��00 قان�ن اجلامعات 
ردنية الر�سمية . االأ

��- قان����ن م�ؤقت رقم )86( ل�س���نة ��00 قان�ن معدل 
لقانون العقوبات.

��- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن العقوبات ل�سنة �009.
إقام���ة منطق���ة  �4- م�س���روع قان����ن ت�سدي���ق اتفاقي���ة ا
ردنية �لها�س���مية وكند�  التج���ارة احلرة بني �ململكة �الأ

ل�سنة �009.
�5- قان����ن م�ؤقت رقم )67( ل�س���نة ��00 قان�ن ترويج 

اال�ستثمار. 

وبالرغم من �أن جمل�ض �لن��ب �أقر يف دورته �ال�س���تثنائية 
�لثانية �� قان�ًنا �إال �أن ع�س���رة منه���ا فقط �جتازت عتبة 
وىل، يف حني اأعاد جمل�س  عيان من �مل���رة �الأ جمل����ض �الأ
ىل جمل�س النواب ثالثة م�ساريع قوانني هي: عيان اإ الأ

�- م�سروع قان�ن رعاية الثقافة ل�سنة �009. 
حكام  �- م�س���روع قان�ن معدل للقان����ن �ملعدل لالأ

موال غري املنقولة ل�سنة �009.  املتعلقة باالأ
�- م�س���روع قان����ن معدل لقان�ن اجلمعيات ل�س���نة 

.�009

�ال�ستثنائية  دورته  يف  ومناق�سته  �إقر�ره  �ملجل�ض  ي�ستطع  مل   )�
بهدف  متتالية  جل�سات  �ست  ح��يل  عقده  من  بالرغم 
�النتهاء من مناق�سته مما دفع باحلك�مة �ىل �لتن�سيب بف�ض 
�نها  حينه  يف  قيل  �سباب  الأ �إجنازه  قبل  �ال�ستثنائية  �لدورة 
تتعلق بالتعديالت �لتي �أدخلها �لن��ب على م��د �لقان�ن ومل 

تر�سى �حلك�مة عنها.

قوان���ني   10
فقط اجتازت 
عتبة جمل�س 
ن عي����������������ا الأ ا



��

ح�س�س جلان املجل�س الدائمة من قوانن الدورة ال�ستثنائية

�أحال جمل�ض �لن��ب م�س���اريع �لق��نني �لتي عر�س���ت عليه يف دورته �ال�س���تثنائية �لثانية �إىل �سبع من جلانه �لد�ئمة فقط، بينما �أحيل 
م�س���روعي قان�ن���ني �إىل جلنتني م�س���رتكتني هما اللجن���ة املالي���ة واالقت�سادية وجلنة العم���ل والتنمية االجتماعية حي���ث �أحيل �إليها 
م�س���روع قان�ن �ل�س���مان �الجتماعي، فيما �أحيل م�سروع �لقان�ن �ملعدل لقان�ن �ملناطق �لتنم�ية �إىل جلنة م�سرتكة ثانية �سمت كل من 

د�رية. �للجنة �ملالية و�القت�سادية و�للجنة �الإ
وكان ن�سيب كل جلنة من �للجان �ل�سبعة �لد�ئمة على �لنح� �لتايل: 

دارية اأول: اللجنة الإ
�أحيل عليها )4( م�ساريع ق��نني �أقر �ملجل�ض منها ثالثة ق��نني هي:

�- م�سروع قان�ن اإقليم البرتاء ال�سياحي لعام �009. 
�- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن املوؤ�س�سة العامة للتطوير احل�سري لعام �009.

�- م�سروع �لقان�ن �مل�ؤقت للعام ��00 الهيئة الوطنية للت�سنيع.

�صالمي بينما مل يقر املجل�س م�رشوع قان�ن م�ؤ�ص�صة اآل البيت للفكر الإ
دارية وت�سنيفها وفًقا لل�سيا�سات ويو�سح اجلدول التايل جمموع القوانني املحالة اإىل اللجنة االإ

حالتهكيف تعاملت معه�ل�سيا�سةن�عه ��سم �لقان�ن
�أقرو�فقت مع �لتعديل�سياحة و�آثارقان�ن�قليم �لبرت�ء �ل�سياحي لعام �009
�أقرو�فقت مع �لتعديالت�سكنمعدل�مل�ؤ�س�سة �لعامة للتط�ير �حل�سري

�أقرو�فقت مع �لتعديالت�سناعةقان�ن م�ؤقت�لهيئة �ل�طنية للت�سنيع
مل يناق�ض�أوقاف و�س�ؤون دينيةقان�نم�ؤ�س�سة �آل �لبيت للفكر �ال�سالمي

جتماعية ثانيا: جلنة العمل والتنمية الإ
و�أحال �ملجل�ض �إليها م�س���روعي قان�نني �أقر �أولهما وه� م�س���روع �لقان�ن �ملعدل لقان�ن �جلمعيات �خلريية، بينما مل يقر �ملجل�ض 
جتماعي �لذي �أحيل �إليها �س���من جلنة م�س���رتكة �س���مت �إىل جانبه���ا �للجنة �ملالية  م�س���روع �لقان����ن �لث���اين وه� قان�ن �ل�س���مان �الإ

و�القت�سادية.
ويو�سح اجلدول التايل القوانني املحالة اإىل جلنة العمل والتنمية االجتماعية وت�سنيفها وفقا لل�سيا�سات

حالتهكيف تعاملت معه�ل�سيا�سةن�عه ��سم �لقان�ن
�أقرو�فقت مع �لتعديالتجمعيات وم�ؤ�س�سات �ملجتمع �ملدينمعدل�جلمعي��ات �خلريية
جلنة م�سرتكةمل يناق�ض�سمان �جتماعيقان�ن�ل�سمان �الجتماعي

7 جل����������ان فق���ط 
ث�������ر  ت�س����������������������ت�������اأ
الدورة  بقوان���ني 
اال�س�������������تثنائ��ي���ة 
للج��������ن���������������������ة  ا و
تن���ال  القانوني���ة 
ك���رب  احل�س�����ة االأ
ق�����������������������������ع  ا ب��������و
ق�����������واني���������ن  10
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ثالثا: اللجنة املالية والقت�سادية
�أحال �ملجل�ض �إليها �ستة م�ساريع ق��نني ومل ُيقّر �س�ى  تقارير ديوان املحا�سبة لل�سن��ت من 2000 اىل 2007 �ىل جانب التقرير 

ال�سنوي ال�سابع واخلم�سون لديوان املحا�سبة ل�سنة 2008، بينما مل يقر م�ساريع �ستة ق��نني هي :
�- م�سروع قان�ن �سريبة �لدخل ل�سنة �009. 

�- قان�ن م�ؤقت رقم )67( ل�سنة ��00 قان�ن ترويج �ال�ستثمار. 
�- قان�ن م�ؤقت رقم )68( ل�سنة ��00 قان�ن �ال�ستثمار . 

4- م�سروع قان�ن ت�سجيع �ال�ستثمار ل�سنة �009. 
5- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �ل�سريبة �لعامة على �ملبيعات ل�سنة �009. 

6- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �ملناطق �لتنم�ية )�( ل�سنة �009.
ويو�سح اجلدول التايل حالة القوانني املحالة اإىل اللجنة املالية وت�سنيفها وفقا لل�سيا�سات العامة

حالتهكيف تعاملت معهال�سيا�سةنوعها�سم القانون

مل يناق�ض��سالح �لنظام �ل�سريبي و�ملايلقان�ن�سريبة �لدخل
مل يناق�ضجذب �ال�ستثمارقان�ن م�ؤقتترويج �ال�ستثمار

مل يناق�ضجذب �ال�ستثمارقان�ن�ال�ستثمار
مل يناق�ضجذب �ال�ستثمارقان�نت�سجيع �ال�ستثمار

مل يعر�ض�أقرته �للجنة��سالح �لنظام �ل�سريبي و�ملايلمعدل�ل�سريبة �لعامة على �ملبيعات
مل يناق�ضحكم حملي وبلدياتمعدل�ملناطق �لتنم�ية

م�ساءلة وحماربة �لف�سادتقرير�لتقرير 57 لدي��ن �ملحا�سبة
�أقرم�ساءلة وحماربة �لف�سادتقريرتقارير دي��ن �ملحا�سبة �007

رابعا: اللجنة القانونية
كرب من بني �للجان، �إذ �أحال �ملجل�ض �إليها �0 ق��نني �أقر منها ثالثة ق��نني هي: وكانت ح�ستها �الأ

�- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �ملالكني و�مل�ستاأجرين لعام �009.
م��ل غري �ملنق�لة ل�سنة �009. حكام �ملتعلقة باالأ �- م�سروع قان�ن معدل للقان�ن �ملعدل لالأ

�سالح و�لتاأهيل ل�سنة �009.  �- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن مر�كز �الإ

ومل يقر املجل�س �صبعة م�صاريع ق�انني هي:

ردنية �لها�سمية وكند� )�(ل�سنة �009.  �- م�سروع قان�ن ت�سديق �تفاقية �إقامة منطقة �لتجارة �حلرة بني �ململكة �الأ
�- �لقان�ن �مل�ؤقت رقم )86( ل�سنة ��00 قان�ن معدل لقان�ن �لعق�بات. 

�- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �لعق�بات ل�سنة �004- 
4- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �لعق�بات ل�سنة �009. 

5- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن �أ�س�ل �ملحاكمات �جلز�ئية ل�سنة �009. 
6- م�سروع قان�ن �إد�رة ق�سايا �لدولة ل�سنة �009. 

7- ومل ي�ستطع �ملجل�ض مناق�سة �لتعديالت �ملقرتحة على نظامه �لد�خلي و�ملحالة �إىل جلنته �لقان�نية. 

د�رية. �( قان�ن م�سرتك مع �للجنة �الإ
�( متت قر�ءة م�سروع �التفاقية حتت �لقبة و�أثري ح�لها جدل م��سع مما دفع بالن��ب �ىل �لت�س�يت على �إعادتها

     �إىل �للجنة �لقان�نية للمزيد من �لدر��سة و�لتقييم.

يجـــب تفعيل اجلانب 
للمجل�ـــص  الرقابـــي 
الدورة  انعقاد  اأثناء 
مـــن  اال�ستثنائيـــة 
خـــالل اإدراج بند »ما 
يـــــ�ستجد من اأعمال« 
على جــــدول اأعمالها.

تو�صيـــــة
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ويو�سح اجلدول التايل عدد القوانني املحالة اإىل اللجنة القانونية واالجراءات
التي اتخذها املجل�س جتاهها وت�سنيفها وفقا لل�سيا�سات العامة

حالتهكيف تعاملت معهال�سيا�سةنوعه ا�سم القانون

�أقرو�فقت مع �لتعديالت�سكنمعدل�ملالكني و�مل�ستاأجرين
مل يناق�ض�ل�سج�ن ومر�كز �لتاأهيل، جرميةقان�ن م�ؤقتق�����ان�ن �لعق������������بات
مل يناق�ض�ل�سج�ن ومر�كز �لتاأهيل، جرميةمعدلقان�ن �لعق�بات �004
مل يناق�ض�ل�سج�ن ومر�كز �لتاأهيل، جرميةمعدلقان�ن �لعق�بات �009

مل يناق�ض�ل�سج�ن ومر�كز �لتاأهيل، جرميةمعدل�أ�س���������ل �ملحاكمات �جلز�ئية
�ال�س���الح قان�ن�إد�رة ق�سايا �لدولة  ، �المني���ة  �الجه���زة  تعزي���ز 

�لق�سائي
مل يناق�ض

م��ل �لغري منق�لة حك���������ام �ملتعلقة باالأ �أقرو�فقت مع �لتعديالت��سالح �لنظام �ل�سريبي و�ملايلمعدل�الأ
�سالح و�لتاأهيل و�فق���ت كم���ا ج���اء من �ل�سج�ن ومر�كز �لتاأهيلمعدلمر�كز �الإ

�حلك�مة
�أقر

مل يناق�ض��سالح �نتخابي وتط�ير �د�ء �لربملانمعدل�لتعديالت �ملقرتحة على �لنظام �لد�خلي
ردن وكند� عر�ض عل����ى �ملجل�����ض و�عيد ج�����������ذب �ال�س��������ت���ثمارقان�ن�لتجارة �حلرة بني �الأ

م����ن  للمزي����د  للجن����ة  ثاني����ة 
�لدر��سة 

مل يقر

خام�سا: جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب

كانت ح�ستها خم�سة ق��نني �أقرها �ملجل�ض جميعها وهي:
ردنية ل�سنة �009.  �- م�سروع قان�ن �جلامعات �الأ

�- م�سروع قان�ن �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي ل�سنة �009. 
�- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن هيئة �عتماد م�ؤ�س�سات �لتعليم �لعايل ل�سنة �009. 

4- م�سروع قان�ن معدل لقان�ن رعاية �لثقافة ل�سنة �009. 
ردنية �لر�سمية)�(. 5- �لقان�ن �مل�ؤقت رقم )�4( ل�سنة ��00 قان�ن �جلامعات �الأ

ويو�سح اجلدول التايل القوانني املحالة اإىل جلنة الرتبية والثقافة وال�سباب وت�سنيفها وفقا لل�سيا�سات العامة

حالتهكيف تعاملت معهال�سيا�سةنوعه ا�سم القانون
قان�ن قان�ن �جلامعات �لر�سمية

م�ؤقت
�لغى �ملجل�ض م�سروع �لقان�ن لدجمه يف �سلب جامعات

قان�ن �جلامعات �لر�سمية ل�سنة �009
�لغاء

�أقرو�فقت مع �لتعديالتجامعاتقان�ن�جلامعات �الردنية �009

�لعلمي قان�ن�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي �لبح���ث 
و�الخرت�ع

�أقرو�فقت مع �لتعديالت

�لنظام معدلهيئة �عتماد م�ؤ�س�سات �لتعليم �لعايل ��سالح 
�لتعليمي

�أقرو�فقت مع �لتعديالت

�أقرو�فقت مع �لتعديالت�لثقافة و�البد�عمعدلقان�ن رعاية �لثقافة

�( �عترب �ملجل�ض م�سروع هذ� �لقان�ن الغيا �سمنا ب�سبب ت�سمينه يف �سلب م�سروع قان�ن �جلامعات �الردنية ل�سنة �009.
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�ساد�سا: جلنة ال�سحة والبيئة

و�أحال �ملجل�ض على جلنة �ل�سحة و�لبيئة م�سروعي قان�نني مل يقرهما ومل يعر�سا على �ملجل�ض وهما:
�- قان�ن م�ؤقت رقم )67( ل�سنة ��00 قان�ن �إجر�ء �لدر��سات �لدو�ئية. 

�- قان�ن م�ؤقت رقم )44( ل�سنة ��00 قان�ن معدل لقان�ن �إجر�ء �لدر��سات �لدو�ئية. 

ويو�سح اجلدول التايل حالة القوانني املحالة اإىل جلنة ال�سحة والبيئة وت�سنيفها وفقا لل�سيا�سات العامة

حالتهكيف تعاملت معه�ل�سيا�سةن�عه ��سم �لقان�ن
مل يناق�ض�سحةقان�ن م�ؤقت�لدر��سات �لدو�ئية

مل يناق�ض�سحةقان�ن م�ؤقت�إجر�ء�ت �لدر��سات �لدو�ئية

�سابعا: جلنة الطاقة 
وكان ن�سيبها م�سروع قان�ن و�حد فقط �أقره �ملجل�ض وه� 

ردنية �لها�سمية ممثلة ب�سلطة �مل�سادر �لطبيعية   م�سروع قان�ن �لت�سديق على �إتفاقية �إمتياز �ل�سخر �لزيتي بني حك�مة �ململكة �الأ
ردن لل�سخر �لزيتي )B.V( )بي يف(.  و�سركة �الأ

ويو�سح اجلدول التايل حالة القانون وت�سنيفه وفقا لل�سيا�سات العامة
حالتهكيف تعاملت معه�ل�سيا�سةن�عه ��سم �لقان�ن

�أقرو�فقت مع �لتعديالت�لطاقة و�لرثوة �ملعدنيةقان�ن�تفاقية �متياز �ل�سخر �لزيتي

اأول: توزيع القوانن وفقا لل�سيا�سات التي تن�سوي يف اإطارها

عمال:  �� قان�ن. �- حم�ر االقت�ساد واملال واالأ
�- حم�ر التنمية والرفاة االجتماعي: 7 ق��نني.

�- حم�ر الدميقراطية واال�سالح ال�سيا�سي: � ق��نني.
4- التعلي���م والتعلي���م الع���ايل والبح���ث العلم���ي والثقاف���ة  وال�س���وؤون 

الدينية: 6 ق��نني.
5- حم�ر الت�سريع والعدل: 6 ق��نني.

من والدفاع: � 6- حم�ر االأ
7- حم�ر البنى التحتية: �

جهزة  �سالح �لق�سائي، وتعزيز �الأ ��- �جلرمية و�الإ
منية: قان�نان. �الأ

�إ�س���الح �لنظ���ام �ل�س���ريبي و�مل���ايل: ثالث���ة   -�4
ق��نني.

�5- جذب �ال�ستثمار: �أربعة ق��نني.
�6- حكم حملي وبلديات: قان�ن و�حد.

�7- �لطاقة و�لرثوة �ملعدنية: قان�ن و�حد.
�8- �ال�سالح �النتخابي وتط�ير �أد�ء �لربملان: قان�ن و�حد

�9- �مل�ساءلة وحماربة �لف�ساد: قان�نان

ت�زع���ت جمم���ل �لق��ن���ني �ملدرجة عل���ى ج���دول �أعم���ال �لدورة 
�ال�س���تثنائية على �لعديد من �ل�سيا�سات �لعامة، وميكن ت�سنيفها رقميا 

كما يلي:
ثار: قان�ن و�حد. �- �ل�سياحة و�الآ

�- �ل�سمان �الجتماعي: قان�ن و�حد.
�- جمعيات وم�ؤ�س�سات جمتمع مدين: قان�ن و�حد.

4- �سكن: قان�نان.
5- �جلامعات: قان�نان.

6- �لبحث �لعلمي و�الخرت�ع: قان�ن و�حد.

7- ��سالح �لنظام �لتعليمي : قان�ن و�حد.
8- �ل�سج�ن ومر�كز �لتاأهيل و�جلرمية: �أربعة ق��نني.

9- �ل�سناعة: قان�ن و�حد.
�0- �أوقاف و�س�ؤون دينية: قان�ن و�حد.

��- �ل�سحة: قان�نان.
��- �لثقافة و�البد�ع: قان�ن و�حد.
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ثانيا: القرتاحات بقانون

عي���ان حق  ردين للن�����ب و�الأ �أعط���ى �لد�س���ت�ر �الأ
�لت�س���ريع باقرت�ح �لق��نني م�س���رتطا وفق �لفقرة 
»�« م���ن �ملادة 95 �أن يتقدم ع�س���رة ن��ب �أو �أكرث 
باقرت�ح قان����ن، بينما ��س���رتطت �لفقرة »�« من 
نف�ض �مل���ادة عدم ج��ز تق���دمي �أي �قرت�ح بقان�ن 
كان �أي من �ملجل�س���ني قد رف�س���ه يف ذ�ت �لدورة 

�لربملانية �لتي رف�سه فيها)�(.

و��ستند �لنظام �لد�خلي ملجل�ض �لن��ب على �ملادة 
95 من �لد�س���ت�ر للن�ض �س���ر�حة على هذ� �حلق 
عيان، �إذ �أجازت �ملادة 66  �لت�س���ريعي للن��ب و�الأ
م���ن �لنظ���ام �لد�خل���ي للمجل�ض »لع�س���رة �أو �أكرث 
من �أع�س���اء �ملجل�ض �أن يقرتح����� �لق��نني ويحال 
�س���باب �مل�جب���ة و�ملبادئ  كل �ق���رت�ح مرفق���ا باالأ
بد�ء  �سا�سية على �للجنة �ملخت�سة يف �ملجل�ض الإ �الأ
�ل���ر�أي، ف���اإذ� ر�أى �ملجل����ض بع���د �ال�س���تماع لر�أي 
�للجنة قب�ل �القرت�ح �أحاله على �حلك�مة ل��سعه 
يف �س���يغة م�س���روع قان����ن وتقدمي���ه للمجل�ض يف 
�ل���دورة نف�س���ها �أو يف �ل���دورة �لتي تليه���ا)�(، و�أن 
كل �ق���رت�ح بقان�ن تقدم به �أع�س���اء �ملجل�ض وفق 
�لفقرة �ل�س���ابقة ورف�س���ه �ملجل�ض، ال يج�ز �إعادة 

تقدميه يف �لدورة نف�سها«)�(.

�إن ه���ذ� �حل���ق �لد�س���ت�ري ملجل�ض �لن�����ب بت�يل 
و�س���ع �لت�س���ريعات ولي����ض بقب�لها م���ن �حلك�مة 
فقط يعطي �ملجل�ض مرونة �أكرث و��ستقاللية �أو�سع 

�لد�ست�ر  من   )95( �ملادة  من   )�( �لفقرة  ن�ست   )�
�أع�ساء  من  �أكرث  �أو  لع�سرة  )يج�ز  �نه  على  �الردين 
عيان و�لن��ب �أن يقرتح�� �لق��نني  �أي من جمل�سي �الأ
�ملجل�ض  يف  �ملخت�سة  �للجنة  على  �قرت�ح  كل  ويحال 
بد�ء �لر�أي فاإذ� ر�أى �ملجل�ض قب�ل �القرت�ح �أحاله  الإ
على �حلك�مة ل��سعه يف �سيغة م�سروع قان�ن وتقدميه 
تليها  �لتي  �لدورة  يف  �أو  نف�سها  �لدورة  يف  للمجل�ض 
�أن  على  �ملادة  نف�ض  من   )�( �لفقرة  ن�ست  بينما   ،
)كل �إقرت�ح بقان�ن تقدم به �أع�ساء �أي من جمل�سي 
عيان و�لن��ب وفق �لفقرة �ل�سابقة ورف�سه �ملجل�ض  �الأ

ال يج�ز تقدميه يف �لدورة نف�سها(.
�لد�خلي  �لنظام  من   66 �ملادة  من  »�أ«  �لفقرة  ن�ض   )�

ملجل�ض �لن��ب.
�( ن�ض �لفقرة »ب« من ذ�ت �ملادة.

يف و�سع �لق��نني و�لت�سريعات �لتي ير�ها �سرورية 
همية  وق���د تتنافى هذه �لروؤية مع روؤية �حلك�مه الأ

تلك �لت�سريعات و�سرورتها.

ويف �لدورة �ال�س���تثنائية �لثاني���ة)4( للمجل�ض قدم 
�لن��ب �قرت�حني بقان�نني فقط)5( �ولهما م�سروع 
قان�ن ين�ض على �إلغاء �تفاقية و�دي عربه �مل�قعة 
ردن و�إ�سر�ئيل يف عام �994، و�أحال �ملجل�ض  بني �الأ
هذ� �مل�سروع �إىل جلنة �ل�س����ؤون �لعربية و�لدولية 
�لتي مل تناق�س���ه ومل تنظر فيه حتى �نتهاء �لدورة 

�ال�ستثنائية)6(.

�أم���ا �القرت�ح بقان����ن �لثاين ف���كان يدع� �ملجل�ض 
�س���د�ر م�س���روع قان����ن ي�ؤكد عل���ى عروبة �ملدن  الإ
و�لبل���د�ت �لفل�س���طينية يف منطق���ة ع���ام �948 
د�ري���ة ومل تنظر  و�أحال���ه �ملجل����ض �إىل جلنت���ه �الإ
خرى فيه �أو تناق�س���ه �أو ت�س���عه على جدول  هي �الأ

�أعمالها �إىل نهاية �لدورة)7(.

ولع���ل من �ملفي���د �لتاأكيد على �أن �للج���ان �ملحالة 
�ليها م�س���اريع �القرت�حات بق��نني مل تنظر فيها 
لك�نه���ا مل ت���رد يف ن����ض �الرد�ة �مللكي���ة �لد�عية 
النعقاد �لدورة �ال�ستثنائية لك�ن �لد�ست�ر و�لنظام 
�لد�خلي للمجل�ض مل يبيحا ذلك ومل يج�ز�ه بالن�ض 

�ل�سريح.

�لعادية  �لدورة  ف�ض  بني  �لفا�سلة  �لفرتة  �سهدت   )�
�لثانية وبني �فتتاح �لدورة �ال�ستثنائية �لثانية تقدمي 
�قرت�ح بقان�ن قدمه �لنائب حممد �لق�ساه يف � / 5 
/ �009 للمطالبة بتعديل قان�ن �لتاأمني ووقعه ع�سرة 

ن��ب.
بقان�ن يف  �قرت�ح  �أي  يقدم��  �لن��ب مل  �أن  �( يالحظ 
يف  بد�أت  �لتي  للمجل�ض  وىل  �الأ �ال�ستثنائية  �لدورة 

�/�008/6 و�نتهت بتاريخ �� / 7 / �008 .
�ىل  �مل�سروع  هذ�  بتقدمي  عطية  خليل  �لنائب  قام   )�
جانب ن��ب �آخرين �إىل رئا�سة �ملجل�ض بتاريخ �� �يار 

.�009
�لعمل  جبهة  حزب  ن��ب  كتلة  من  �لنائبان  ت�ىل   )�
�ال�سالمي وهما حمزة من�س�ر وعز�م �لهنيدي جمع 

ت��قيع �لن��ب على هذ� �القرت�ح.

متديـــد مـــدة الدورة 
اإمـــا بتعديل  العاديـــة 
الد�ستـــور اأو بتفعيـــل 
الذي  الد�ستوري  الن�ص 
للدورة  التمديـــد  يتيح 
مـــدة ال تزيد عن ثالثة 
اأ�سهـــر، وبحيث ت�سبح 
العادية  الـــدورة  مدة 
اأ�سهـــر بدال من  �سبعة 
اأربعة اأ�سهر فقط كما 
حاليا.  بـــه  معمول  هو 

تو�صيـــــة
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وللمر�قب���ني �إذ �إعت���رب �لق���ر�ر �أن حك���م �لفقرة »�أن ال يت�س���من 
�ل�س�ؤ�ل �لذي ي�جهه �لنائب، لدولة رئي�ض �ل�زر�ء �أو �أحد �ل�زر�ء، 
ط���الق، و�أاّل مي�ض  �س���خا�ض، على �الإ �س���ماء �الأ �أي طل���ب �أو ذكر الأ

�ل�س����ؤ�ل �ل�س����ؤون �خلا�سة بهم، 
ي�ؤي���د هذ� ما ذهب �إليه �مل�س���رع 
يف �مل���ادة )96( م���ن �لد�س���ت�ر 
يتعل���ق  �أن  با�س���رت�طه  ردين،  �الأ
م�ر �لعامة،  �ل�س����ؤ�ل باأمر من �الأ
ووفًق���ا ملا ه� من�س�����ض عليه يف 
�لنظ���ام �لد�خل���ي، �لذي ر�س���م 
�إطار م�سم�ن �ل�س����ؤ�ل يف �ملادة 
)��4( م���ن �لنظ���ام �لد�خل���ي 

ملجل�ض �لن��ب)�(.

رد  �إىل  �حلك�م���ة  جل���اأت  لق���د 
�لعديد من �ال�س���ئلة بعد �س���دور 
�أ�س���حابها  �ىل  �لق���ر�ر  ه���ذ� 
ل�س���روط  خمالف���ة  باعتباره���ا 
�ل�س����ؤ�ل �لنياب���ي)4( مم���ا �أوق���ع 

�لد�ست�ري ملجل�ض �لن��ب، ومدى تاثري�ته �مل�ستقبلية على �أد�ء �لنائب 
�أي�سا.

ير�سل  و�سيبقى  بالقر�ر  يلتزم  لن  �لن��ب  جمل�ض  �أن  على  و�أكد 
ن هذ� من �سلب مهامه �لرقابية  ��ستف�سار�ته ح�ل �أ�سماء �مل�سئ�لني  الأ
�� مر�جعة �سحف �لر�ي و�لد�ست�ر و�لعرب �لي�م و�لغد �ل�سادرة عدد 

�خلمي�ض �7 �ب .
�( عرفت �ملادة ��4 �ل�س�ؤ�ل باأنه »��ستفهام �لع�س� من رئي�ض �ل�زر�ء �و 
�ل�زر�ء عن �مر يجهله يف �ساأن من �ل�س�ؤون �لتي تدخل يف �خت�سا�ساتهم 
�و رغبة يف �لتحقيق من ح�س�ل و�قعة و�سل علمها �ليه، �و ��ستعالمه 

م�ر«. عن نية �حلك�مة يف �مر من �الأ
�( كانت �أول حالة تطبيق لقر�ر �لدي��ن �خلا�ض بتف�سري �لق��نني �عادة 
حك�مية  ر�سالة  يف  �إليه  �ل�سالعني  علي  �لنائب  �أ�سئلة  �ل�زر�ء  رئي�ض 
وجهها رئي�ض �ل�رز�ء لرئي�ض جمل�ض �لن��ب  وجاء فيها »يف �س�ء �سدور 
قر�ر �لدي��ن �خلا�ض بتف�سري �لق��نني رقم � ل�سنة �009 و�ملن�س�ر يف 
عدد �جلريدة �لر�سمية رقم 4974 تاريخ �/�009/8 �أعيد طيا كتابكم 
رقم �/�5/��/�0�0 تاريخ �009/7/�7 ومرفقه �ل�س�ؤ�ل رقم �60 

تاريخ �009/7/�6 و�ملقدم من �لنائب علي �ل�سالعني«.
وكان �لنائب �ل�سالعني وجه ��سئلة لرئي�ض �ل�زر�ء طلب فيها تزويده 
مانة  �الأ م�ظفي  قبل  من  عمان  �أمانة  يف  تعيينهم  مت  �لذين  با�سماء 
�ملالية  �ملكافاآت  �لت��قيع �ملزورة ومقد�ر  �لذين مت �سبطهم يف ق�سية 
جر�ء�ت �لتي �تخذوها و�لقر�ر�ت �لتي قام��  �لتي قام�� بت�زيعها و�الإ
مانة مع هذه �لقر�ر�ت �لتي مت �تخاذها،  باتخاذها وكيف �ستتعامل �الأ
و�أ�سماء �ملدر�ء �لتي �أعطيت لهم درجات عليا قبل �إحالتهم �إىل �لتقاعد 
جانب  �الأ �خلرب�ء  وعدد  �لرتفيعات،  متت  عليها  بناء  �لتي  �س�ض  و�الأ
�لذين يعمل�ن يف �أمانة عمان وما هي رو�تبهم ومكافاأتهم و�المتياز�ت 

�صئلة النيابية اأول: الأ
�سئلة �لنيابية دور� هاما يف �لعمل �لربملاين �لعام �أثناء  ال تاأخذ �الأ
�نعقاد �لدورة �ال�ستثنائية �لتي درجت �لعادة على تعطيل �جلانب 
�لرقابي فيها ل�س���الح �جلانب �لت�س���ريعي فقط، ومن هنا ت�سبح 
قيم���ة �ال�س���ئلة �لنيابية �مل�جه���ة للحك�م���ة �أثناء �نعق���اد �لدورة 
�ال�س���تثنائية هي ذ�ت �لقيمة لال�سئلة �مل�جهة لل�سلطة �لت�سريعية 
�سحابها �أن  �ثناء �إجازة �ملجل�ض، لكن ما ي�س���فع لهذه �ال�س���ئلة والأ
ربعة فقط لطرحها  �س���هر �الأ لديه���م مهلة من �ل�قت ال تتجاوز �الأ

حتت �لقبة يف جل�سات تعرف عادة بجل�سات �لرقابة.
ومن هنا فان �ال�س���ئلة �لنيابية ال ت�س���اهم كث���ري� يف بل�رة م�قف 
برملاين و��سح جتاه �ل�سيا�سات �لعامة �لتي يتعلق م��س�ع �ل�س�ؤ�ل 
فيها، بالرغم من �أن �لنظام �لد�خلي ملجل�ض �لن��ب منح �لنائب 

�ساحب �ل�س�ؤ�ل حق حت�يل �س�ؤ�له �ىل ��ستج��ب.
ي�سار �أي�سا �إىل �أن �لكم �لكبري و�لهائل ورمبا �ملبالغ فيه يف بع�ض 
�الحيان لعدد �ال�س���ئلة ون�عيتها وم�سامينها ��سبحت يف �لنهاية 
ت�س���كل عبئا ثقيال على �لن��ب وعلى �حلك�مة معا. ومن هنا فان 
�كرث �الحد�ث �لتي �سهدتها �لدورة �ال�ستثنائية �لثانية يف جمل�ض 
�لن��ب �خلام�ض ع�س���ر و�لتي تتعلق مبا�س���رة مب��س�ع �ال�سئلة ه� 
�عتم���اد �حلك�مة على قر�ر �س���در بتاريخ �9 مت����ز �009 عرف 
بقر�ر رقم »�« ل�سنة �009  �ل�سادر عن  �لدي��ن �خلا�ض بتف�سري 
�لق��نني ح����ل طلب رئي�ض �ل�زر�ء تف�س���ري �لفقرة »ج« من �ملادة 

»��5« من �لنظام �لد�خلي ملجل�ض �لن��ب)�(.
وبح�س���ب ن����ض ق���ر�ر �لدي�����ن �خلا����ض لتف�س���ري �لق��نني ح�ل 
حكم �لفق���رة »ج« من �ملادة »��5« �لذي ج���اء مفاجئا للن��ب)�(  

�( تن�ض �لفقرة »ج« من �ملادة »��5« من �لنظام �لد�خلي للمجل�ض على �نه 
ال يج�ز لل�س�ؤ�ل �لنيابي �ن يخالف �أحكام �لد�ست�ر �أو ي�سر بامل�سلحة 
�لعامة كما ال يج�ز �ن ي�ستمل على عبار�ت نابية �أو غري الئقة ويجب �ن 

�سخا�ض �أو �مل�ض ب�س�ؤونهم �خلا�سة. يخل� من ذكر ��سماء �الأ
ون�ست �لفقرة »ب« من �ملادة على ��سرت�ط �ن يك�ن �ل�س�ؤ�ل م�جًز�، و�أن 
ين�سب على �ل�قائع �ملطل�ب ��ستي�ساحها و�أن يخل� من �لتعليق و�جلدل 
يك�ن يف  �ن  �أن ال يج�ز  »د«  �لفقرة  ��سرتطت  بينما  ر�ء �خلا�سة،  و�الآ
�ل�س�ؤ�ل م�سا�ض باأمر تنظره �ملحاكم كما ال يج�ز �ن ي�سري �ىل ما ين�سر 
يف �ل�سحف، ويف �لفقرة »ه�« ��سرتط عدم ج��زية �أن يتعلق م��س�ع 

�ل�س�ؤ�ل ب�سخ�ض �لنائب �و مب�سلحة خا�سة به �و م�ك�ل �أمرها �ليه. 
�( قال ن��ب يف ت�سريحات �سحفية �أن �لقر�ر يعترب تقلي�سا لل�سالحيات 
�لن��ب،  ملجل�ض  �لرقابية  بال�سلطة  مبا�سر  وم�سا�ض  للنائب،  �لرقابية 
هم �أن �ملكتب �لد�ئم للمجل�ض بحث هذ� �لقر�ر يف �جتماعه �لذي  و�الأ
ربعاء �6 �آب �أغ�سط�ض �009، ونقلت �ل�سحف عن �حد  عقده ي�م �الأ
�ع�ساء �ملكتب �لد�ئم ق�له �أن �أع�ساء �ملكتب �أبدو� ��ستياءهم �ل�سديد 
من قر�ر �لدي��ن �خلا�ض بتف�سري �لق��نني بعدم �أحقية ح�س�ل �لنائب 
على �أ�سماء معينة يطلبها، و�أ�ساف يف ت�سريحات �سحفية �أن �ملكتب 
�لرقابي  �لدور  على  �لقر�ر  لهذ�  �ل�سلبي  �لتاثري  مدى  بحث  �لد�ئم 

ع���������دد الن��������������واب
�سئلة االأ

7عبد�حلميد ذنيبات
6�سالح �جلب�ر

5حممد �لق�ساة
5حمم�د �خلر�ب�سة

4حمزة من�س�ر
4�سالح �لزعبي
4ع��د �لزو�يدة
�حازم �لنا�سر

�عبد �لكرمي �لدغمي
�علي �ل�سالعني
�فخري �لد�وود

�و�سفي �لرو��سدة
�ثروت �لعمرو
�طارق خ�ري

�مرزوق �لدعجة

الف�صل الثاين: الدور الرقابي
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�لن��ب يف ماأزق و�س���ل �إىل حد ت�جيه �نتقاد�ت نيابية 
لهذ� �لقر�ر.

ح�س���اء�ت �لر�سمية �ل�سادرة عن  وبالرغم من �أن �الإ
�ملجل����ض ت�ؤكد بان عدد �ال�س���ئلة �لت���ي وجهها �لن��ب 
خالل �لدورة �ال�س���تثنائية �لثانية بلغ 49 �س����ؤ�ال، و�أن 
�حلك�مة �أجابت فقط على �9 �س�ؤ�ال، فان �ح�ساء�ت 
ا ت�س���ري �إىل �أن عدد �ال�سئلة  �ل�س���جالت �لر�سمية �أي�سً
�لكل���ي �لتي وجهه���ا �لن�����ب للحك�مة خ���الل �نعقاد 
�ل���دورة بلغ �5 �س����ؤ�ال، ومل جتب �حلك�مة �ال على �5 

�س�ؤ�ال فقط)�(.
النواب الذين وجهوا اأ�سئلة يف 

الدورة ال�ستثنائية
ت�س���ري �ل�س���جالت �لر�س���مية �ىل �ن ع���دد 
�لن��ب �لذين وجه�� ��سئلة للحك�مة خالل 
�نعقاد �لدورة �ال�س���تثنائية بلغ عددهم �� 
نائبا فقط، تر�وح عدد ��سئلتهم بني �س�ؤ�ل 
و�حد وبني 7 ��س���ئلة، يف حني ت�سري �الرقام 
�لت���ي ��س���تطاع �لتقري���ر وفري���ق �لبح���ث 

�الطالع عليها �ىل ت�جيه �5 �س�ؤ�ال.
 ويقف �لنائب عبد �حلميد �لذنيبات)�(  من 
�س���المي«  »كتلة ن��ب حزب جبهة �لعمل �الإ
يف مقدم���ة �لن�����ب �لذي���ن وجه�� ��س���ئلة 
للحك�مة خالل �نعقاد �لدورة �ال�س���تثنائية 
�لثاني���ة حي���ث وج���ه 7 ��س���ئلة، بينما جاء 
�لنائب���ان �س���الح �جلب�ر وحممد �لق�س���اه 
يف �ملرتبة �لثانية بت�جيه 6 ��س���ئلة، يليهما 

�لنائبان حمم�د �خلر�ب�س���ة وحمزة من�س����ر ب��قع 5 
�أ�سئلة لكل منهما.

ووج���ه نائب���ان �أربعة ��س���ئلة ل���كل منهما وهم���ا ع��د 
�لزو�يده و�س���الح �لزعبي، بينم���ا وجه نائبان فقط � 
�أ�س���ئلة لكل منهما وهما عبد �لك���رمي �لدغمي وحازم 

�لنا�سر.

لهم  ف��ست  من  و��سماء  عليها  يح�سل�ن  �لتي  خرى  �الأ
�ل�سن��ت  خالل  �لتجارية  �لعا�سمة  مناطق  يف  ر��سي  �الأ

خرية. �خلم�ض �الأ
ومت تطبيق �لقر�ر على ��سئلة �لنائب �سالح �لزعبي .

�لن��ب  ت�جيه  �ىل  عائد  �الرقام  بني  �خلالف  يك�ن  قد   )�
�أ�سئلة ثم عادو� و�سحب�ها مما �حدث هذ� �الختالف يف 
معطيات �الرقام، وقد حدثت هثل هذه �حلالة يف دور�ت 
يع�د  ثم  �س�ؤ�له  ي�جه  �لن��ب  �لعديد من  �أن  �سابقة، كما 

وي�سحبه.
يف  عليها  �لتقرير  �طلع  �لتي  �الرقام  على  هنا  �سنعتمد   )�
�سدر  ملا  �لتعد�د  يف  خمالف  ر�سمي  وبت�ثيق  �ل�سجالت 
�ل�سجالت  ت�سري  حيث  منجز�ته،  ك�سف  يف  �ملجل�ض  عن 

�لرم�سية �ىل ت�جيه �5 �س�ؤ�ال للحك�مة.

عب���د احل�������م�������يد 
الذنيبات يقف يف 
الن���واب   مقدم���ة 
�سئلة  يف توجيه االأ
بواق�����������ع 7 اأ�سئلة

ووجه نائبان �س�ؤ�لني لكل منهما هما فخري �لد�ود 
وعلي �ل�س���العني، بينما �س���جل �أربعة ن��ب �س����ؤ�ال 
و�ح���د� لكل منهم وهم و�س���في �لرو��س���دة وثروت 

�لعمرو وطارق خ�ري مرزوق �لدعجة. 

وجاء ت�زيع �ال�س���ئلة وفقا للكت���ل �لنيابية ب��قع �6 
�س�ؤ�ال لكتلة ن��ب حزب جبهة �لعمل �ال�سالمي، و�� 
�س����ؤ�ال لكتلة �الخاء، و8 �أ�سئلة للن��ب �مل�ستقلني، و 
7 �أ�س���ئلة لن��ب �لكتلة �ل�طني���ة �لدميقر�طية، و5 

�أ�سئلة لكتلة �لتيار �ل�طني.

�سئلة �لكتلة عدد �الأ
5�لتيار �ل�طني

خاء ���الإ
7�لدميقر�طية

�سالمية �6�الإ
8م�ستقل�ن

49�ملجم�ع

توزيع اهتمام النواب على ال�سيا�سات

وىل على �جلانب  يالحظ �أن �هتمامات �لن��ب يف ��سئلتهم �ن�سبت بالدرجة �الأ
وىل  ول�ية �الأ همية �لق�س�ى و�الأ �القت�سادي و�ملايل، وقد �أخذ هذ� �جلانب �الأ
يف �هتمامات �لن�����ب وما ميثل�نه من كتل برملانية �أو م�س�����تقلني وي��������مك��ن 

ت�س��نيف ذلك وفقا ملا يلي:
1( التيار الوطني

ول�ية  حظي حم�ر �سيا�س���ات �لتنمية و�لرفاه �الجتماع���ي و�لبنى �لتحتية باالأ
يف �الهتمام لدى ن��ب كتلة �لتيار �ل�طني وبالت�ساوي حيث وجه ن��ب �لكتلة 

معظ���م  ترك���زت 
الن���واب  اأ�سئل���ة 
امل����ح�����������������ور  يف 
ي   د قت�س�������������ا ال ا
وامل���������������������������ال����������ي
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من بني �ال�س���ئلة �خلم�سة �لتي مت ت�جيهها للحك�مة �س�ؤ�لني 
لكل حم�ر من �ملحاور �ل�س���ابقة، يف حني وجهت �لكتلة عرب 
عمال.  ن��بها �س�ؤ�ال و�حد� ح�ل حم�ر �القت�ساد و�ملال و�الأ

�إن من �ملالحظ �سمن �ملعطيات �ل�سابقة �أن ن�سبة �الهتمام 
عمال �أخذت ن�سبة �الهتمام  ب�سيا�س���ات �القت�ساد و�ملال و�الأ
�الكرب من قبل �لن��ب �س��ء ب�سكل مبا�سر �أو من خالل دمج 

هذ� �ملح�ر مع حماور �خرى تتعلق ب�سيا�سات �خرى.
لقد �أو�س���حت �ملعطيات �ل�س���ابقة �ن �� �س����ؤ�ال من �ال�سئلة 
�لنيابي���ة �مل�جه���ة �أثناء �لدورة �ال�س���تثنائية �هتمت ب�س���كل 
مبا�سر �أو غري مبا�سر بهذ� �ملح�ر وب��قع �� �س�ؤ�ال برملانيا، 
تاله مبا�س���رة من حي���ث �الهتمام حم�ر �سيا�س���ات �لتنمية 

    









 

و�لرفاه �الجتماعي و�لنبى �لتحتية �س�����ء ب�س���كل مبا�سر �و غري 
مبا�س���ر وب��قع �0 ��س���ئلة كل منهما، وبفارق كبري عن �الهتمام 

باملح�ر �القت�سادي.
 وج���اء يف �ملرتب���ة �لثالث���ة من حي���ث �الهتمام حم�ر �سيا�س���ات 
�لت�س���ريع و�لعدل ب��قع 6 �أ�س���ئلة، ومل ياتي هذ� �الهتمام ب�س���كل 
مبا�س���ر و�منا جاء من خالل دجمه مبحاور �أخرى، بينما ح�سل 
حم����ر �سيا�س���ات �لتعليم و�لتعلي���م �لعايل و�لبح���ث �لعلمي على 

�أدنى م�ست�يات �هتمام �لن��ب ب��قع � �أ�سئلة فقط 

خاء 2( كتلة الإ

خ���اء �هتمام���ا متقدم���ا مبح�ر �سيا�س���ات  �أب���دى ن�����ب كتل���ة �الإ
»�القت�س���اد و�ملال و�العمال« ب��قع 5 �أ�سئلة، وجمع ن��ب بالكتلة 

بني حم�ري �ملال و�العمال و�لت�سريع و�لعدل ب�س�ؤ�لني فقط.
ول�ح���ظ �ن حم����ر �سيا�س���ات �لبن���ى �لتحتية و�القت�س���اد و�ملال 
خاء،  و�لت�سريع و�لعدل �خذت �ملرتبة �لثانية يف �أول�يات ن��ب �الإ
بينما ح�س���ل حم�ر �سيا�س���ات »�لتنمية و�لرفاه �الجتماعي« على 

�ملرتبة �لثالثة من حيث �الهتمام.

3( الوطنية الدميقراطية

ومل تذه���ب �لكتلة �ل�طنية �لدميقر�طية ه���ي �الخرى بعيد� عن 
عمال«  �هتمامات �لن��ب مبح�ر �سيا�س���ات »�القت�ساد و�ملال و�الأ
فقد خ�س����ض ن��ب �لكتلة خم�س���ة ��س���ئلة من �أ�س���ئلتهم �ل�سبعة 
لهذ� �ملح�ر �لهام، بينما مت تخ�س���ي�ض �س����ؤ�لني ملح�ر �سيا�سات 
�لتنمية و�لرفاه �الجتماعي ويتقاطع �حدهما مع حم�ر �سيا�سات 

�القت�ساد و�ملال و�العمال.
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�سالمي 4( كتلة نواب حزب جبهة العمل الإ

عمال  بلغت ح�س���ة �هتمام ن��ب �لكتلة مبح�ر �سيا�س���ات »�القت�ساد و�ملال و�العمال« 7 �أ�سئلة، و مبح�ر �سيا�سات »�القت�ساد و�ملال و�الأ
و�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي« �س�ؤ�ل و�حًد�، ومبح�ر �سيا�سات �القت�ساد و�ملال و�العمال و�لت�سريع و�لعدل �س�ؤ�لني و�حد�.

وبلغ �هتمام ن��ب كتلة حزب جبهة �لعمل �ال�س���المي مبح�ر �سيا�س���ات �لتعليم و�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي بت�جيه �س����ؤ�لني، بينما 
بلغت ح�س���ة �هتمامهم مبح�ر �سيا�س���ات �لتنمية و�لرفاه �الجتماعي �أربعة �أ�س���ئلة، فيما بلغت ح�س���ة حم�ر »�لبنى �لتحتية« �س����ؤ�لني 

فقط.

5( امل�ستقلون

ول للن��ب �مل�ستقلني ب��قع 5 �أ�سئلة، تاله  عمال على �الهتمام �الأ وحاز حم�ر �سيا�سات »�القت�ساد و�ملال و�الأ
�الهتمام مبح�ر �سيا�س���ات �لبنى �لتحتية �مل�س���رتكة بني �لت�سريع و�لعدل و�القت�ساد و�ملال، ب��قع �س�ؤ�لني، 

وجاء يف �ملرتبة �لثالثة ب��قع �س�ؤ�ل و�حد فقط حم�ر �سيا�سات �لتعليم و�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي.

اأزمة الردود على ا�سئلة النواب

�س���ئلة �مل�جه للحك�م���ة من �لن��ب خ���الل �لدورة �ال�س���تثنائية ع���دد كبري جد�  بالرغ���م م���ن �أن ع���دد �الأ
�س���ئلة �مل�جهة للحك�مة خالل �لدورة �ال�س���تثنائية �الوىل �ملا�س���ية)�(، �إال �أن �حلك�مة مل  قيا�س���ا بعدد �الأ
تقم بااللتز�م متاما بن�س�����ض �لنظام �لد�خلي للمجل�ض ح�ل �الجابة على ��س���ئلة �لن��ب يف وقت يحدده 

�لنظام �لد�خلي نف�سه)�(.

�سئلة التي ردت احلكومة عليها الأ

�س���ئلة �لتي ردت �حلك�مة عليها �5 �س����ؤ�ال حيث �أجابت على �س�ؤ�لني للنائب و�سفي  وبلغ عدد �الأ
�لرو��س���ده، و�أجابت على � ��س���ئلة للنائب حممد �لق�ساه، و� ��س���ئلة للنائب �سالح �لزعبي، و6 
��س���ئلة للنائب عبد �حلميد �لذنيبات، و�س����ؤ�لني للنائبني فخري ��سكندر وعبد �لكرمي �لدغمي، 
و4 ��س���ئلة للنائب حمم�د �خلر�ب�سة، و�س����ؤ�ل و�حد لكل من �لن��ب ثروت �لعمرو وطارق خ�ري 
ومرزوق �لدعجه، و4 ��س���ئلة للنائبني حمزه من�س����ر و�س���الح �جلب�ر، و� �أ�س���ئلة للنائب حازم 

�لنا�سر.

ال�سئلة التي مل ترد احلكومة عليها

ومل ت���رد �حلك�م���ة على �6 �س����ؤ�ال من بينها 4 �أ�س���ئلة وجهها �لنائب ع�����د �لزو�يده لرئي�ض �ل�زر�ء، و�س����ؤ�لني وجههم���ا �لنائب علي 
�ل�س���العني لرئي�ض �ل�زر�ء ول�زير �ملياه و�لري، و�س����ؤ�لني للنائب �س���الح �جلب�ر لرئي�ض �ل�زر�ء، و � �أ�س���ئلة 

للنائب حممد �لق�س���اه وجهها لرئي�ض �ل�زر�ء، و�س�ؤ�ل للنائب حمزه من�س�ر 
ل�زير �لزر�عة، و�س�ؤ�ل للنائب عبد �حلميد �لذنيبات وجهه ل�زير �لزر�عة، 
و�س����ؤ�ل و�حد لكل من �لن��ب عبد �لكرمي �لدغمي، وحمم�د �خلر�ب�س���ه، 

و�سالح �لزعبي مت ت�جيهها جميعها لرئي�ض �ل�زر�ء.
وباملح�س���لة فاإن �� �س����ؤ�ال مت ت�جيهه���ا لرئي�ض �ل����زر�ء ومل يرد عليها، 
و�س����ؤ�لني ل�زير �لزر�عة مل يقم ه� �الخر بالرد عليها، و�س�ؤ�ل و�حد وّجه 

ل�زير �ملياه مل يتم �لرد عليه.

وىل �0 �س�ؤ�ال �جابت �حلك�مة عن �8 �س�ؤ�اًل منها. �( بلغ عدد �ال�سئلة �مل�جهة خالل �لدورة �ال�ستثنائية �الأ
�( وفقا للفقرة »�أ« من ن�ض �ملادة ��7 من �لنظام �لد�خلي ملجل�ض �لن��ب فاإن على �لرئي�ض »رئي�ض �ملجل�ض« تبليغ �ل�س�ؤ�ل �ىل �ل�زير �ملخت�ض، �إذ� ت�فرت 

يف �ل�س�ؤ�ل �سروطه، بينما �لزمت �لفقرة »ب« من نف�ض �ملادة �ل�زير �ملخت�ض بان يجيب »على �ل�س�ؤ�ل خطيا خالل مدة �أق�ساها ثمانية �أيام.

�سئلة وفقا  توزيع االأ
لل�سيا�سات الوطنية - الدورة 

�ستثنائية 2 املجل�س 1  االإ
��لتعليم  
6ت�سريع 

�0بنى حتتية
�0رفاه

���قت�ساد 

       

 






















�سئلة �لنيابية من حيث  ت�زع �الأ
م�سائرها وماآالتها

�سئلة 49عدد �الأ

�8�أ�سئلة رد عليها �أثناء �لدورة

�0�أ�سئلة رد عليها بعد �لدورة

ن ���أ�سئلة مل يرد عليها حتى �الآ



��

ثانيا: ال�صتج�ابات
عيان و�لن��ب �أن ي�جه �إىل �ل�زر�ء �أ�سئلة و��ستج��بات ح�ل �أي  منحت �ملادة 96 من �لد�ست�ر »لكل ع�س� من �أع�ساء جمل�سي �الأ
ا ملا ه� من�س�����ض عليه يف �لنظام �لد�خلى للمجل�ض �لذي ينتمي �ليه ذلك �لع�س����، واليناق�ض ��ستج��ب ما  م�ر �لعامة وفًقً �أمر من �الأ

قبل م�سي ثمانية �أيام على و�س�له �ىل �ل�زير �إال �إذ� كانت �حلالة م�ستعجلة وو�فق �ل�زير على تق�سري �ملدة �ملذك�رة«.
ردين عند هذ� �لن�ض فقط، و�منا ذهب يف �ملادة 56 ملنح جمل�ض �لن��ب »حق �تهام �ل�زر�ء وال ي�س���در  ومل يت�قف �لد�س���ت�ر �الأ
ع�ساء �لذين يتاألف منهم جمل�ض �لن��ب وعلى �ملجل�ض �ن يعني من �أع�سائه من يت�ىل تقدمي  تهام �إال باإكرثية ثلثي �أ�س��ت �الأ قر�ر �الإ

تهام وتاأييده �أمام �ملجل�ض �لعايل«. �الإ
و��س���تناد� للم���ادة 96 م���ن �لد�س���ت�ر �الردين مت تخ�س���ي�ض ف�س���ل م�س���تقل يف �لنظ���ام �لد�خل���ي ملجل�ض �لن��ب حت���ت عن��ن 

»اال�ستجوابات« حيث عرفت �ملادة ��� �ال�ستج��ب باأنه »حما�سبة �ل�زر�ء �أو �أحدهم على ت�سرف له يف �ساأن من �ل�س�ؤون �لعامة«.

وت�ل���ت �مل���ادة ��� م���ن �لنظام �لد�خلي للمجل����ض حتديد �لية تقدمي �ال�س���تج��ب من قبل �لن��ب حيث ن�س���ت �لفقرة »�أ« على 
»�أن �لع�س���� �لذي يريد ��س���تج��ب وزير �أو �أكرث �أن يقدم ��س���تج��به خطًيا �إىل �لرئي�ض مبيًنا فيه �مل��س����عات و�ل�قائع �لتي يتناولها 
�ال�ستج��ب، وعلى �لرئي�ض تبليغ �ل�زير �ملخت�ض باال�ستج��ب«، بينما ��سرتطت �لفقرة »ب« من نف�ض �ملادة �أن تك�ن �سروط �ال�ستج��ب 

هي ذ�تها �ل�سروط �لتي يجب �ن تت�فر يف �ل�س�ؤ�ل)�(.
وت�لت �ملادة ��4 و�س���ع �اللية ملناق�س���ة �ال�ستج��ب بدء� باحالته �ىل �ل�زير �ملعني باال�ستج��ب فار�سة عليه �الجابة خالل مدة 

�ق�ساها ��سب�عان، �إال �إذ� ر�أى �لرئي�ض »�أن �حلالة م�ستعجلة وو�فق �ل�زير على تق�سري �ملدة«)�(.
ون�ست �لفقرة »ب« من ذ�ت �ملادة على �أنه »�إذ� كان �جل��ب يقت�سي �إجر�ء حتقيق �أو جمع معل�مات يتعذر معها تقدميه خالل 
�ملدة �ملذك�رة، لل�زير �ن يطلب من رئي�ض �ملجل�ض متديد �ملدة وملكتب �ملجل�ض متديدها بالقدر �لذي ير�ه منا�سبا ويبلغ �لرئي�ض مقدم 

�ال�ستج��ب و�ل�زير بذلك«.
و�لزمت �لفقرة »ج« من �ملادة �ملجل�ض باإدر�ج �ال�س���تج��ب و�جل��ب على جدول �أعمال �أول جل�س���ة خم�س�س���ة لذلك، كما يدرج 
�ال�س���تج��ب على ذلك �جلدول �ذ� »مل يرد ج��ب �ل�زير خالل �ملدة �ملقررة، بينما ت�لت �لفقرة »د« من نف�ض �ملادة تنظيم �جر�ء�ت 
ع�ساء، يعطى �لكالم ملقدم  مناق�س���ة �ال�س���تج��ب حتت �لقبة فبعد تالوة �ال�س���تج��ب و�جل��ب عليه �و �الكتفاء ب�سبق ت�زيعها على �الأ
�ال�س���تج��ب ثم لل�زير �مل�س���تج�ب ولكل منهما حق �لرد مرة و�حدة ثم يعطى �لكالم ملن �س���اء من �لن��ب«، بينما ن�س���ت �لفقره »ه�« 
�س�ل  على �أنه »�إذ� �أعلن �مل�س���تج�ب �قتناعه يعلن �لرئي�ض �نتهاء �لبحث �إال �إذ� تبنى �حد �لن��ب م��س����ع �ال�ستج��ب فتتبع حينئذ �الأ
�ملحددة �أعاله يف �لنقا�ض«، و�لزمت �لفقرة »و« من �ملادة نف�س���ها �مل�س���تج�ب يف حال عدم �قتناعه« برد �ل�زير، �أن يبني �أ�س���باب عدم 

�( ن�ست �لفقرة »ب« من �ملادة ��� على »ي�سرتط  يف �ال�ستج��ب ما ي�سرتط  يف �ل�س�ؤ�ل«.
�( �لفقرة »�أ« من �ملادة ��4.




















 




















��

�قتناعه وله ولغريه من �لن��ب طرح �لثقة بال�ز�رة �أو �ل�زير مع مر�عاة �أحكام �ملادة 54  من �لد�ست�ر)�(.
ومنحت �ملادة ��5 �حلق لكل ع�س���� »�أن يطلب من �حلك�مة �إطالعه على �أور�ق �أو بيانات تتعلق باال�س���تج��ب �ملعرو�ض على �ملجل�ض 
ويقدم �لطلب كتابة �إىل رئي�ض �ملجل�ض«، بينما ��س���رتطت �ملادة ��6 من �لنظام �لد�خلي للمجل�ض عدم �إدر�ج »�ال�س���تج��بات �ملقدمة 

يف دورة �سابقة يف جدول �أعمال دورة الحقة �إال �إذ� �سرح مقدم�ها بتم�سكهم بها بكتاب خطي يقدم�نه لرئي�ض �ملجل�ض«.
عمال �لرقابية �لتي منحها �لد�س���ت�ر و�لنظام �لد�خلي للن��ب بهدف ت�س���ديد رقابتهم على �أعمال  �إن �ال�س���تج��بات تعترب من �أهم �الأ
�ل�س���لطة �لت�س���ريعية، وملنح �لن��ب �ملزيد من �لق�ة و�لتاثري �لرقابي على �ل�زر�ء و�مل�س�ؤولني، من خالل منح حق م�ساءلتهم و�تهامهم 

و��ستج��بهم و�لدع�ة حلجب �لثقة عنهم.
لقد �س���هدت �لدورة �ال�س���تثنائية �لثانية تقدمي ��ستج��بني ر�س���ميني لرئا�سة �ملجل�ض كان �أولهما �ال�س���تج��ب �لذي قدمته �لنائب رمي 

مان �الجتماعي)�(. �لقا�سم ل�زير �لتنمية �الجتماعية ح�ل حزمة �الأ
د�ريني وتاريخ تعيينهم ومكان عمل كل  �أما �ال�س���تج��ب �لثاين فقدمه �لنائب �س���الح �لزعبي لرئي�ض �ل�رز�ء ح�ل �أ�س���ماء �حلكام �الإ

و�حد فيهم)�(. 
ومل يتم طرح هذه �ال�ستج��بات على �ملجل�ض لك�نها مل يرد فيها �أي ن�ض يف جدول �أعمال �لدورة �ال�ستثنائية �لذي �سدر مب�جب �إر�دة 

ملكية)4(.

ثالثا: املذكرات
تعت���رب �ملذك���ر�ت �لتي ي�قعه���ا �لن��ب ف���ر�دى �أو جماعات �أو تل���ك �لتي ترفعها جل���ان �ملجل�ض 
عمال �لتي ميار�س���ها �لن��ب �س�����ء جلهة �لرقابة �أو حتى جلهة  �لد�ئمة لرئي�ض �ملجل�ض �إحدى �أهم �الأ

�لت�سريع.
وبالرغ���م م���ن �لنظام �لد�خلي ملجل����ض �لن��ب مل ين�ض بالت�س���ريح �أو بالتلميح على هذ� �لن�ع 
م���ن �لعم���ل �لربملاين �إال �أن �عتماد �ملذك���ر�ت كن�ع من �أن��ع �لعمل �لربملاين حت�ل �إىل عرف ب�س���بب 
��س���تخد�م هذ� �ال�س���ل�ب يف �لعمل على مد�ر �ملجال�ض �لربملانية �ل�س���ابقة، وه� م���ا يدفع �لعديد من 
�لن��ب للدع�ة �إىل ت�س���مني �لتعديالت �ملقرتحة على �لنظام �لد�خلي للمجل�ض ن�س���ا �س���ريحا يفيد 
باالع���رت�ف �لقان�ين باملذكر�ت، ولتتح�ل �ىل قان�ن ملزم للحك�م���ة، بدال من �أن تبقى عرفا برملانيا 

غري ملزم للحك�مة.
ويالح���ظ �أن �ملذك���ر�ت �لت���ي يلجاأ �لن��ب ل�س���ياغتها وجم���ع ت�قيعات �لن�����ب عليها ال تتحدد 
باط���ار زم���اين يتعلق فق���ط يف فرتة �نعقاد �ملجل�ض بل ميتد هذ� �لعمل وي�س���تمر حت���ى يف فرتة �جازة 

�ملجل�ض)5(. 

�( ن�ست �ملادة 54 من �لد�ست�ر على �أن عقد جل�سة �لثقة بال�ز�رة �أو باأي وزير منها �إما بناء على طلب رئي�ض �ل�زر�ء و�إما بناء على طلب م�قع من عدد 
ال يقل عن ع�س���رة �أع�س���اء من جمل�ض �لن��ب، ي�ؤجل �القرت�ع على �لثقة ملرة و�حدة ال تتجاوز مدتها ع�س���رة �أيام �إذ� طلب ذلك �ل�زير �ملخت�ض �أو 
هيئة �ل�ز�رة وال يحل �ملجل�ض خالل هذه �ملدة ، ويرتتب على كل وز�رة ت�ؤلف �أن تتقدم ببيانها �ل�ز�ري �إىل جمل�ض �لن��ب خالل �سهر و�حد من تاريخ 

غر��ض هذه �ملادة.  � �أو منحاًلً فيعترب خطاب �لعر�ض بياًنا وز�رًيا الأ تاأليفها �إذ� كان �ملجل�ض منعقًدً
�( تنتمي �لنائب رمي �لقا�سم �ىل كتلة �لتيار �ل�طني وقدمت ��ستج��بها ر�سميا لرئا�سة �ملجل�ض بتاريخ �� / 6 / �009 .

�( ينتمي �لنائب �سالح �لزعبي �ىل كتلة �الخاء وقدم ��ستج��به ر�سميا لرئا�سة �ملجل�ض بتاريخ �0 / 7 / �009 ، وكان ��ستج��به يف �ال�سل �س�ؤ�ال وجهه 
لرئي�ض �ل�رز�ء �لذي قام باحالته �ىل �لدي��ن �خلا�ض لتف�س���ري �لق��نني �لذي �أفتى بعدم ج��زية �ل�س����ؤ�ل وه� �ل�س����ؤ�ل �لذي �ثار جدال نيابيا كنا قد 

��سرنا �ىل تفا�سيله يف �لف�سل �ملتعلق باجلانب �لت�سريعي للمجل�ض.
4( قدم �لنائب مرزوق �لدعجة ��س����تج��با يف �لفرتة �لفا�س����لة ما بني �لدورتني �لعادية �لثانية و�ال�س����تثنائية �لثانية ل�زير �لتنمية �الجتماعية بتاريخ 

.�009/5/��
5( �س���هدت �لف���رتة م���ا بني ف�ض �ل���دورة �لعادية �لثانية وبد�ي���ة �لدورة �ال�س���تثنائية �لثانية تقدمي 9 مذك���ر�ت نيابية مت ت�جيه 4 منه���ا لرئي�ض �ل�زر�ء، 
على لل�سباب، وت�ىل �لنائب ر�سمي  �سغال �لعامة ولرئي�ض �ملجل�ض �الأ ومذكرتني ل�زير �ل�سحة ومذكرة و�حدة لكل من وزيري �لتنمية �الجتماعية و�الأ
�ملالح ت�جيه مذكرتني، و�لن��ب علي �ل�سالعني وفخري ��سكندر و�سالح �لزعبي قدم كل منهم مذكرة و�حدة، بينما قدم �لنائب حممد �لق�ساه 4 

�سالح �ل�سيا�سي و�لدميقر�طي و�لت�سريع و�لعدل مذكر�ت، وتن�عت �هتمامات تلك �ملذكر�ت بني �لبنى �لتحتية، و�ل�سيا�سة �خلارجية و�الإ

ت�زيع �ملذكر�ت على �ل�سيا�سات-
�لدورة �ال�ستثنائية � �ملجل�ض �5

��قت�ساد و�أعمال
��لبنى �لتحتية

و�لتعلي���م  �لتعلي���م 
�لعايل

�

��ل�سيا�سة �خلارجية
�رفاه �جتماعي

6�سكاوى م��طنني 
�5�ملجم�ع
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�ل���دورة  �ملقدم���ة يف  �ملذك���ر�ت  ع���دد  �أن  ويالح���ظ 
ا  �ال�س���تثنائية �لثانية للمجل�ض »�5 مذكرة« �سجلت �نخفا�سً

و��س���ًحا عن عدد �ملذكر�ت �لتي قدمها �لن��ب خالل �لدورة 
وىل و�لت���ي بل���غ جمم�عها �4 مذك���رة، قدمت  �ال�س���تثنائية �الأ

جلان �ملجل�ض منها �� مذكرة، وقدم �لن��ب ب�س���كل جماعي �� 
مذكرة، و�أجابت �حلك�مة على 9 مذكر�ت من جمم�عها �لعام.

 ويف �لدورة �لعادية �لثاني���ة للمجل�ض قدم �لن��ب 56 مذكرة 
قدم���ت �للج���ان منها �4 مذك���رة، وقدمت �9 مذكرة م�س���رتكة بني 

�لن�����ب، وقدم � ن��ب مذكر�ت فردية، يف حني �أجابت �حلك�مة على 
�� مذكرة فقط من جمم�عها �لعام.

وىل للمجل�ض  وبل���غ عدد �ملذك���ر�ت �ملقدمة يف �ل���دورة �لعادي���ة �الأ
�لنيابي �خلام�ض ع�س���ر 44 مذكرة قدمت �للج���ان منها �� مذكرة، وقدم 

�لن�����ب �� مذكرة م�س���رتكة، وقام���ت �حلك�مة باالجابة عل���ى 6 مذكر�ت 
فقط من جمم�عها �لعام.

لقد �س���هدت �لدورة �ال�س���تثنائية �لثانية للمجل����ض تقدمي �5 مذكرة نيابية تن�عت بني مذكر�ت فردي���ة و�أخرى جماعية �أو ت�لت 
جلان تقدميها لرئا�سة �ملجل�ض.

وت�س���ري �سجالت �ملجل�ض �لر�س���مية �أن �ملذكر�ت �خلم�سة ع�س���ر تن�عت بني 6 مذكر�ت قدمتها 
جلان نيابية، و7 مذكر�ت وقعها جمم�عات من �لن��ب، بينما مت تقدمي مذكرتني لن��ب فر�دى)�(.

وت�س���ري �ل�سجالت �لر�سمية �إىل �أن �حلك�مة �أجابت على مذكرة و�حدة فقط من بني جميع �ملذكر�ت 
�ملحال���ة �إليه���ا من رئا�س���ة �ملجل�ض و�لتي قدمها �لنائ���ب عبد �حلميد �لذنيبات وطال���ب فيها بتزويده 

على لل�سباب. بجميع �ملخرجات �لرقابية �خلا�سة باملجل�ض �الأ
وبلغ عدد �ملذكر�ت �لنيابية �مل�س���رتكة �لتي قدمت خالل �ل���دورة 7 مذكر�ت مت ت�جيه 4 منها لرئي�ض 
�س���غال �لعامة، ووزير  �ل�زر�ء، ومذكرة و�حدة لكل من وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، ووزير �الأ

�خلارجية، ومل تقم �حلك�مة بالرد على �أي منها.
و�ح���دة ووجه���ت جلن���ة �لزر�ع���ة و�ملياه  مذك���رة 
�ملتعلق���ة ل�زي���ر �لزر�عة و�ملياه مت�س���منة  ت��س���ياتها 
�مل���س���ي ودع���م �حلب�ب  عالف ومل يقم �ل�زير مبربي  و�الأ
�حلري���ات �لعام���ة وحق����ق بالرد عليه���ا، بينما قدمت جلنة 
رئي�ض �ل�زر�ء ووزير �ل�س����ؤون �مل��طن���ني 5 مذك���ر�ت ل���كل من 
�لد�خلي���ة و�لتنمية ومل يتم �لرد �لبلدي���ة، ووزير �لعم���ل، ووزيري 

على �أي من تلك �ملذكر�ت.
�س���ارة هن���ا  �إىل �أن عدد� �آخ���ر من �ملذكر�ت �لتي وال ب���د م���ن �الإ
يف �س���جالت �ملجل�ض �لر�سمية من بينها قدمه���ا �لن��ب مل يتم ت�س���جيلها 
وىل منها �لنائب  حم���زة من�س����ر ووقعه���ا �� نائب���ا ح����ل مذكرتني قدم �الأ
�لثانية قدمها �لنائب حممد عقل ووقعها �� �عت�سام عمال �مل��نئ، و�ملذكرة 

نائبا وتطالب �ملجل�ض باإ�سد�ر بيان باإد�نة مقتل �لدكت�رة مروة �ل�سربيني على يدي متطرف يف �ملانيا)�(، وكذلك �ملذكرة �لتي قدمها 
فر�ج عن رئي�ض �ملجل�ض �لت�سريعي �لفل�سطيني عزيز  �سد�ر بيان مبنا�سبة �الإ �لن��ب يف �4 حزير�ن �009 لرئي�ض �ملجل�ض ودع�� فيها الإ

ردن وتكرميه يف جمل�ض �لن��ب)�(. �لدويك، ودع�ته لزيارة �الأ
�س���ارة �إىل �ملذكرة �لتي وقعها 48 نائبا يف �جلل�س���ة �لثالثة من �لدورة �لعادية �ال�ستثنائية �لثانية �لتي  ويف �ل�س���ياق ذ�ته ميكن �الإ

�( قدم �لنائبان عبد �حلميد �لذنيبات وحمزة من�س�ر مذكرتني فرديتني �أجابت �حلك�مة على مذكرة �لذنيبات ومل جتب على مذكرة من�س�ر، �لتي 
ت�سمنت دع�ته ل�سرورة �إر�سال ن�سخة من تقارير �للجان �مل�سكلة لتدقيق ح�سابات جامعة �لبقاء �لتطبيقية.

�( من �ملفارقات �لتي حتتاج لتف�سري ه� �أن �ملجل�ض ��ستجاب لهذه �ملذكرة و�أ�سدر بيان �إد�نة حلادث �غتيال �ل�سربيني لكن �ملذكرة نف�سها مل ت�سجل يف 
�ل�سجالت �لر�سمية للمجل�ض.

�( مل ي�ستجب �ملجل�ض لهذه �ملذكرة ومل يتم ت�ثيقها ر�سميا يف �سجالته وال �أحد يعرف م�سريها.

ت�زيع �ملذكرة من حيث ن�عها 
�لدورة � �ملجل�ض �5

�فردية
7جماعية 

6جلان
�5�ملجم�ع
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عقدت ي�م �الربعاء � مت�ز �009 ودع�� فيها �إىل جتاوز �أزمة �ملجل�ض مع �ل�سحافة.
حد  وتغيب عن �سجالت �ملجل�ض �لر�سمية �أي�سا �ملذكرة �لتي وقعها �� نائبا يف جل�سة �الأ

5 مت�ز �009 دع�� فيها لل�سماح للن��ب بزيارة قطاع غزة)�(. 
ويالح���ظ وفق���ا للمعطيات �أن �ملذك���ر�ت �لنيابية تن�عت بني �سيا�س���ات �لعمل و�لعمال 
�س���رة و�لطف�لة و�لنقل  و�جلامع���ات وحمارب���ة �لف�س���اد و�ل�سيا�س���ة �خلارجية و�لزر�ع���ة و�الأ

و�مل���سالت. 

رابعا: البيانات ال�صادرة عن املجل�س
يعترب �لبيان �لذي ي�س���در عن جمل�ض �لن��ب معرب� بال�س���رورة عن �إر�دة وم�قف �أع�س���ائه، وجرت �لعادة �أن يت�ىل �لن��ب �إذ� 
كان �ملجل�ض منعقد� بتف�ي�ض رئي�ض �ملجل�ض باعتباره �لناطق با�س���مه باإ�س���د�ر �لبيان �لذي يتناول و�قعة بعينها �س��ء كانت �سيا�سية �أو 

�قت�سادية �أو �جتماعية.
�أم���ا �إذ� كان �ملجل�ض غ���ري منعقد فاإن رئي�ض 
�ملجل�ض ورمبا بالت�ساور �� �أحيانا �� مع �أع�ساء �ملكتب 
�لد�ئم باإ�سد�ر بيان با�سم �ملجل�ض ح�ل و�قعة تهم 
�لن�����ب و�مل��طن���ني على ح���د �س�����ء، ويالحظ �أن 
معظم �لبيانات �لتي ت�س���در عن �ملجل�ض يك�ن لها 

وىل. طابع �سيا�سي بالدرجة �الأ
و�أ�س���در �ملجل�ض خ���الل دورته �ال�س���تثنائية 
�لثانية)�( �أربعة بيانات وبطلب من �لن��ب ت�س���من 
ول ��س���تنكاره خلط���اب رئي����ض �ل����زر�ء  �لبي���ان �الأ

�سر�ئيلية و�أو�سافه �لتي �أطلقها جتاه عملية �ل�سالم. �سر�ئيلي ح�ل ما �أ�سماه يه�دية �لدولة �الإ �الإ
�ساء�ت  ردنية من قبل فئة �سالة ح�ل �لهتافات و�الإ و�أ�سدر �ملجل�ض بيانه �لثاين �لذي �أكد فيه على ��ستنكاره ملا جرى يف �ملالعب �الأ

و �ل�ستائم �لتي تعك�ض �أخالقه �لبعيدة عن �النتماء و�ل�الء)�(.
وقعه���ا �� نائبا دع�� �ملجل�ض و��ستجاب �ملجل�ض ملذكرة نيابية 
�س���د�ر بيان ��س���تنكار الغتيال  �ل�س���ربيني فيها الإ م���روة  �لدكت����رة 
ملانية على يد  �أن �أم���ام �إحدى �ملحاك���م �الأ و�ملفارقة  �أملاين،  متطرف 
يف  ت�ثيقه���ا  يت���م  مل  �ملذك���رة  �سجالت �ملجل�ض �لر�سمي.تل���ك 
�ل�طني���ة �ما �لبي���ان �لر�بع فقد ت�س���من  �لروؤي���ا  تثم���ني 
�ملعظ���م يف �الجتم���اع �ل���ذي �ل�س���ديدة �لتي عرب عنها جاللة �مللك 
حي���ث �أك���د �ملجل����ض يف بيانه �سهدته �لقيادة �لعامة للق��ت �مل�سلحة 
�لت�سدي وق�فه �حلازم و �حلا�س���م خلف قيادة  جاللته �ملظفرة يف 
بح���زم م���ع �مل�س���ككني ودعاة لال�س���اعات �مل�س���يئة لل�طن و�لتعامل 
�لر��س���خة، وفق���ا مل���ا جاء يف �لتخري���ب و�س���رب �ل�ح���دة �ل�طنية 

�لبيان.

�( حملت �ملذكرة تاريخا قدميا ه� �5 /6 / �009.
�( �أ�سدر �ملجل�ض خالل دورته �لعادية �لثانية بيانني فقط ��ستنكر يف �لبيان �الول �لهج�م �لذي �سنته �لق��ت �المريكية على �إحدى �لقرى �ل�س�رية و�لبيان 

�سر�ئيلي على قطاع غزة. �لثاين ��ستنكر �ملجل�ض فيه �لعدو�ن �لع�سكري �الإ
�سد�ر هذ� �لبيان بعد �أن �أثارو� ق�سية �ل�سغب يف �إحدى مباريات كرة �لقدم، وقد �سهدت تلك �جلل�سة قيام �لنائب طارق خ�ري  �( دفع �لن��ب �ملجل�ض الإ
ندية ال�ستنكار ما جرى، فيما قدم �لنائب خليل عطية �قرت�حا با�سد�ر �ملجل�ض بيانا يعرب فيه عن �إر�دة �لن��ب باإد�نة  بقر�ءة بيان با�سم روؤ�ساء �الأ

قرت�ح. ورف�ض تلك �ل�سل�كيات يف �ملالعب و��ستجاب �ملجل�ض لهذ� �الإ

تكرارات التواقيع الكتلة
على املذكرات

99�لتيار �ل�طني
64�خاء

���لعمل �ال�سالمي

�7�ل�طنية �لدميقر�طية

��م�ستقل�ن









 





 

جدول يبني عدد وتوزيع املذكرات ح�سب الدورات وجهات التقدمي

�للجانعدد �ملذكر�ت�لدورة �لربملانية�لرقم
ت  � ك�����ر مذ
�لن�������ب )فردية 

وجماعية(

ت  � ك�����ر مذ
عليها  ردت 

�حلك�مة
44����6�لعادية �الوىل�
وىل� �4����9�ال�ستثنائية �الأ
����56�4�لعادية �لثانية�
��569�ال�ستثنائية �لثانية4
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الف�صل الثالث: اجلل�صات العامة

اأول: احل�ص�ر والغياب
لعل م���ن �برز �مل�س���كالت �لت���ي ت��جه جمل����ض �لن��ب 
ه���ي م�س���كلة تاأم���ني �لن�س���اب �لقان����ين لعق���د جل�س���اته �أو 
ال�س���تمر�ر�نعقادها، و�س���تبقى هذه �مل�س���كلة قائمة ما مل يتم 
�إجر�ء تعديالت على �لنظام �لد�خلي للمجل�ض تكفل �ن�سباط 

�لن��ب و�لتز�مهم باجلل�سات.
ويف �جلل�سة �ال�ستثنائية �لثانية تكررت حتذير�ت رئي�ض 
�ملجل�ض �ملهند�ض عبد �لهادي �ملجايل يف �كرث من مرة من �أن 
�جلل�سة على حافة �لن�س���اب ر�جيا �لن��ب �لتز�م مقاعدهم 

للحفاظ على ��ستمر�رية �نعقاد �جلل�سة.
وبالرغ���م م���ن �أن �ملجل�ض عقد �� جل�س���ة فان جل�س���ة 
و�حدة منها مل ي�س���تطع عقدها ب�س���بب عدم �كتمال ن�سابها 
�لقان����ين، وهي �جلل�س���ة �مل�س���ائية)�( �لتي كانت خم�س�س���ة 
ال�ستكمال مناق�سة م�س���روع قان�ن �سريبة �لدخل، بينما حال 
فق���د�ن �لن�س���اب �لقان����ين للجل�س���ات �أثن���اء �نعقادها دون 

��ستمر�رها مما ��سطر رئي�ض �ملجل�ض لرفعها.
و�أول حادثة فقد�ن ن�ساب يف �لدورة �ال�ستثنائية �لثانية 
كانت �أثناء �نعقاد جل�سة ي�م �الثنني �مل�سائية �ملنعقدة بتاريخ 
6 مت�ز �009 جرى تهريب ن�س���ابها �لقان����ين بعد �نعقادها 
ب���� 80 دقيق���ة فقط،، بينما �س���هدت �حلادث���ة �لثانية حلاالت 
تهري���ب �لن�س���اب �لقان����ين �أثن���اء �نعق���اد �جلل�س���ات �أثناء 
خرية للدورة �ال�ستثنائية وحتديد� �أثناء  �جلل�س���ة �خلتامية �الأ
�نعقاد �جلل�س���ة �مل�سائية)�( �لتي عقدت م�س�������اء ي�م �الربعاء 
5 / 8 / �009 ومت ف�ض �لدورة �ال�ستثنائية يف �لي�م �لتايل. 

وبالرغم من �أن هذه �مل�سكلة ال تز�ل �حدى �برز�مل�ساكل 
�لرئي�س���ية �لتي ت��ج���ه جمل�ض �لن�����ب فاإنها  �أي�س���ا ال تقف 
بعي���د� ع���ن عدم �لتز�م �لن�����ب باحل�س����ر يف �ل�قت �ملحدد 
لب���دء عقد �جلل�س���ة �أو حتى �أثناء �ملهل���ة �لزمنية �لتي منحها 
نتظار �كتمال �لن�س���اب �لقان�ين  �لنظام �لد�خلي للمجل�ض الإ
عالن عن بدء �جلل�س���ة و�ملحددة بن�سف �ساعة،  �ملطل�ب لالإ
وه���� ما ن�س���ت عليه �ملادة 79 م���ن �لنظ���ام �لد�خلي ملجل�ض 
�لن��ب قائلة »يفتتح �لرئي�ض �جلل�س���ة يف �مل�عد �ملحدد، فاذ� 

�( جنح �ملجل�ض بعقد جل�سته �ل�سباحية ي�م �الربعاء � / 8 / �009 
تغيب  ب�سبب  �لي�م  �مل�سائية يف ذلك  ي�ستطع عقد جل�سته  لكنه مل 

�لن��ب عن �جلل�سة مما حال دون �كتمال ن�سابها �لقان�ين.
دقيقة  ب� 65  �نعقد�ها  بعد  �لقان�ين  ن�سابها  فقدت هذه �جلل�سة   )�
�سريبة  قان�ن  م�سروع  مناق�سة  ال�ستكمال  وخ�س�ست  فقط، 
�لدخل، و��سطر رئي�ض �ملجل�ض لرفعها لعدم ��ستطاعته �ملحافظة 
على ن�سابها �لقان�ين �لذي يحتاج �ىل وج�د 56 نائبا حتت �لقبة، 
وبالتايل مل ي�ستطع �ملجل�ض م���سلة مناق�سة م�سروع �لقان�ن �لذي 
ت�قف �ملجل�ض عند �ملادة �� منه فقط، وقيل يف حينه �ن �لن��ب 
ر�ف�ض  نيابي  م�قف  لت�سجيل  �لقان�ين  �لن�ساب  بتهريب  قام�� 

مل�سروع �لقان�ن.

مل يح�سر ثلثا �أع�س���اء �ملجل�ض ي�ؤخر �فتتاحها ن�سف �ساعة، 
و�ذ� م�س���ت هذه �مل���دة ومل يكتمل �لن�س���اب �لقان�ين يحدد 

م�عد �جلل�سة �لقادمة«.
لقد حاول �لنظام �لد�خلي ملجل�ض �لن��ب و�سع �س��بط 
ي  مل�س���األة �حل�س�ر و�لغياب يف ف�سل م�ستقل)�(،  ومل ي�سمح الأ
من �أع�سائه �لتغيب عن �أي من جل�ساته بدون عذر م�سبق)4(، 
د�ري يف �عتذ�ر �لن��ب  وتكفلت �ملادة �48 بتنظيم �جلانب �الإ
جازة �إىل �لرئي�ض  حيث ن�س���ت على �أن �لنائب »يقدم طلب �الإ
جازة �إذ�  قبل �ملبا�س���رة به���ا»)5(، و»للرئي�ض �مل��فقة عل���ى �الإ
جازة  كانت مدتها �أ�سب�عني �أو �أقل«)6(، و»�إذ� جتاوزت مدة �الإ
مر على �ملجل�ض للم��فقة«)7(،  �س���ب�عني يعر�ض �لرئي�ض �الأ �الأ
و»يف كل �حل���االت يج���ب �إع���الم �ملجل�ض عن �أ�س���ماء �لن��ب 

�ملجازين«)8(.
وم���ن �ملالح���ظ �أن �ملجل�ض ال يق�م باع���الم �لن��ب عن 
�أ�سماء �لن��ب �ملتغيبني �إال �أثناء �نعقاد جل�سة بكامل ن�سابها 
�لقان����ين، ولك����ن �ملجل�ض ي�س���تخدم عادة نظام »�جلل�س���ات 
�ال�س���تكمالية« فاإن تعليمات �لفقرة«د« من �ملادة �48 ت�س���بح 

غري ذ�ت معنى �أو م�سم�ن)9(.
�إن �أبرز ما ميكن ت�سجيله هنا ه� ما ت�سمنته �ملادة �50 
من �لنظام �لد�خلي �لتي ن�س���ت على �أنه »�إذ� مل تعقد جل�سة 
ب�سبب عدم �كتمال �لن�ساب �لقان�ين ي�سع �أمني عام �ملجل�ض 
جدوال با�س���ماء �لن�����ب �ملتغيبني بدون ع���ذر ويدرج ذلك يف 
مانة  حم�سر �جلل�سة �لتالية«، و�ملالحظ على هذه �ملادة �إن �الأ
�لعامة للمجل�ض تكتفي ب��سع �أ�سماء �لن��ب يف حم�سر خا�ض 

ال يعر�ض على �لن��ب �أو �ملجل�ض يف �جلل�سة �لتالية)�0(.

من  �مل��د  وي�سم  و�لغياب«  �الجاز�ت   �� ع�سر  »�ل�سابع  �لف�سل  ه�   )�
�48 �ىل �50 .

�( بح�سب ن�ض �ملادة �49 »ال يج�ز للع�س� �أن يتغيب عن �إحدى جل�سات 
�ملجل�ض �أو جلانه �إال �إذ� �خطر �لرئي�ض بذلك مع بيان �لعذر«.

�( �لفقرة »�أ« من �ملادة �48 .
�( �لفقرة »ب« من �ملادة �48 .

تفعيله  �أو  �لبند  تطبيق هذ�  يتم  �ملادة، ومل  نف�ض  »ج« من  �لفقرة   )�
�جاز�ت  على  ح�سل��  �لن��ب  من  �لعديد  �أن  من  بالرغم  نهائيا 
مت���سلة »مر�سية« طيلة مدة �نعقاد �لدورة مثل �لنائبني جمحم 

�خلري�سة، وعادل �ل خطاب ب�سبب مر�سهما. 
�( �لفقرة »د« من �ملادة �ل�سابقة.

�( يفرت�ض �أن يتم تعديل �لنظام �لد�خلي للمجل�ض بحيث يلزم �أمانة 
�ملجل�ض �الإعالن عن �أ�سماء �لن��ب �ملتغيبني بعذر �أو بدون عذر عن 
�جلل�سة �ملنعقدة �س��ء كانت جل�سة عادية بكامل ن�سابها �لقان�ين، 

�أو جل�سة ��ستكمالية.
عن   �ملتغيبني  �لن��ب  �أ�سماء  عن  �الإعالن  يتم  �أن  ف�سل  �الأ من   )�0
حتت  �لقان�ين  ن�سابها  فقد�نها  ب�سبب  تنعقد  مل  �لتي  �جلل�سة 
�لقبة يف �جلل�سة �لتي تليها ملزيد من �ل�سفافية و�ملكا�سفة بني جمل�ض 

�لن��ب و�ل�سحافة من جهة و�لناخبني من جهة �خرى.
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ويالحظ �أن رئا�س���ة �ملجل�ض �أو �أمانته �لعامة ال يحبذ�ن 
ع���ادة �طالع �ل�س���حافة عل���ى ك�س����فات �حل�س����ر و�لغياب 
�لر�سمية للن��ب، ومل يقدم �ملجل�ض على ن�سر ��سماء �ملتغيبني 
عن �جلل�سات بدون عذر �إال يف حاالت نادرة جد� تكاد حت�سب 
�سباب لي�ست لها  على �أ�س���ابع �ليد �ل��حدة)�(، وكان �لن�سر الأ
عالقة بتحقيق مبد�أ �ملكا�س���فة و�ملحا�س���بة و�ل�س���فافية و�منا 

�سباب �سخ�سية بحتة. الأ
منهجية ر�صد احل�ص�ر والغياب

و�سع هذ� �لتقرير �آلية عمل ومنهجية علمية و��سحة يف 
مر�قبة ح�س����ر وغياب �لن��ب، ملعرف���ة مدى �لتز�م كل نائب 
مب��عيد �نعقاد �جلل�س���ات، ومدى �اللتز�م �ي�س���ا بن�س�����ض 
�لنظ���ام �لد�خل���ي للمجل�ض �لتي تلزم �لنائ���ب بالتقدم بطلب 

�جازة لرئي�ض �ملجل�ض للتغيب عن �أية جل�سة.
ولتحقيق هذه �لغاية فقد �عتمد فريق �لعمل يف �لتقرير 
�آلية �لعمل �لتالية لتحديد من �لنائب �لغائب، ومن ه� �لنائب 

�حلا�سر، وميكن �إجمالها فيما يلي: 
�- حدد فريق �لعمل مهمته بر�س���د ح�س�ر �لن��ب للجل�سات 
�أو غيابهم عنها من خالل �عتبار كل نائب ح�سر �إىل قبة 
�ملجل�ض و�لتزم بالبقاء فيها �إىل حني دخ�ل رئي�ض �ملجل�ض 
�إىل �لقبة و�عالنه عن �كتمال �لن�س���اب �لقان�ين للجل�سة 

وبد�يتها.
�- مل يعت���رب فريق �لعمل يف �لتقرير �أي نائب دخل �إىل �لقبة 
بعد �عالن رئي�ض �ملجل�ض �نعقادها حا�س���ر� للجل�سة، ومل 
ي�سجل يف ق��ئم �لن��ب �حل�س�ر، وذلك لتاليف �ل�ق�ع يف 
�خطاء ومغالطات تتعلق بح�س����ر ن��ب يف �آخر �جلل�س���ة 
�أو �أثن���اء �نعقادها، وحتى يتم �س���بط �حل�س����ر و�لغياب 
بطريقة و��س���حة و�سارمة، خا�س���ة و�أن �جلل�سة ال تنعقد 
�إال باكتمال ن�س���ابها �لقان�ين، ويف معظم �جلل�سات فاإن 

ح�س�ر �لن��ب كان يزيد بكثري عن �لن�ساب �لقان�ين.
�- كان �له���دف م���ن ر�س���د ح�س����ر �لن�����ب �و تغيبه���م عن 
�جلل�سات يف هذ� �لتقرير ه� ت��سيح مدى �لتز�م �لن��ب 

�( مل ي�سهد جمل�ض �لن��ب �خلام�ض ع�سر �حلايل �إال حالة و�حدة قام 
فيها �ملجل�ض بن�سر �أ�سماء �ملتغيبني عن �إحدى جل�ساته، حيث ت�ىل 
�لن��ب  ��سماء  ن�سر  �جلازي  �هلل  عبد  د.  نابة  باالإ �ملجل�ض  رئي�ض 
�لدورة  يف  �جلازي  يق�دها  جل�سة  �أول  ح�س�ر  عن  تغيب��  �لذين 
�لعادية �لثانية وت�لت �ل�سحف ن�سر �أ�سماء �لن��ب �ملتغيبني بدون 

عذر.

بال�قت �ملحدد النعقاد �جلل�سات، بهدف ��ستك�ساف عدد 
�لن��ب �لذين يلتزم�ن باحل�س�ر يف �مل�عد �ملحدد، وعدد 
�لذي���ن يتاخ���رون، وع���دد �لذين ال يح�س���رون، وعدد من 

يعتذرون ومن ال يعتذرون.

ه���ذه ه���ي �ملنهجية �لت���ي �عتمده���ا �لتقرير يف ر�س���د 
ومر�قب���ة ح�س����ر �لن�����ب للجل�س���ات �و تغيبه���م عنها، وهي 
�سا�ض على قيا�ض مدى �لتز�م  منهجية و��سحة �عتمدت يف �الأ
�لن��ب بح�س����ر �جلل�س���ات من���ذ بد�ياتها وه� ما �أو�س���حناه 

�سابقا. 
ثانيا: تفاقم ظاهرة اجلل�صات ال�صتكمالية

عقد جمل�ض �لن��ب �� جل�سة يف دورته �ال�ستثنائية �لثانية، 
بينما �خفق يف عقد جل�سة و�حدة ب�سبب عدم �كتمال ن�سابها 
�لقان����ين)�(، بينما فقدت جل�س���تان من جل�س���اته ن�س���ابهما 

�لقان�ين.

وبح�س���ب �ملعطيات ف���ان 6 ن��ب فقط ه� ع���دد �لذين 
ح�سرو� جميع جل�س���ات �لدورة �ال�ستثنائية وبدون �ي غياب، 
بينم���ا بلغ ع���دد �لن��ب �لذين غاب�� من جل�س���ة و�حدة �ىل 5 

جل�سات 54 نائبا.

ومن تغيب من 6 جل�س���ات �ىل �0 جل�س���ات بلغ عددهم 
�� نائب���ا، ومن غاب من �� جل�س���ة �ىل �5 جل�س���ة �� نائبا، 
ومن غاب من �6 جل�سة �ىل �� جل�سة 4 ن��ب، بينما بلغ عدد 

�لن��ب �لذين مل يح�سرو� �ي جل�سة نائبان فقط. 

جدول يبني احل�سور والغياب عن اجلل�سات
عدد النواب الفئ�������������������������������ة

6ن��ب مل يتغيب�� عن �أي جل�سة
54ن��ب تغيب�� من � - 5 جل�سات

��ن��ب تغيب�� من 6 - �0 جل�سات
��ن��ب تغيب�� من ��-�5  جل�سة
4ن��ب تغيب�� من �6 - �� جل�سة
�ن��ب تغيب�� عن جميع �جلل�سات

ح�سرو�  �لذين  �لن��ب   ��سماء   �ح�ساء  على  �لتقرير  �عتمد   )�
و�نتظرو� ن�سف �ساعة حتت �لقبة ح�سب ن�ض �ملادة 79 من �لنظام 
تلك �جلل�سة هي �جلل�سة  �ن  �لتقرير  و�عتربنا يف هذ�  �لد�خلي، 
�لثانية و�لع�سرين، ومت �عتماد ��سماء �لن��ب �لذين ح�سرو� حتت 

�لقبة و��سماء �لذين تغيب�� عنها.
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جم���ايل لتك���ر�ر ح���االت �لغي���اب عن  وبل���غ �لع���دد �الإ
�جلل�س���ات 695 غياب���ا، من بينها 587 غياب���ا من دون عذر، 
من ��سل �4�0 ح�س�ر� للن��ب �ذ� ما �عتمدنا مبد�أ �سرورة 

ح�س�ر �لن��ب جميعهم لكل �جلل�سات بدون �ي غياب.

�إن مع�س���لة »�لغياب بعذر م�س���بق« تفر�ض نف�سها بق�ة 
عل���ى �أي باح���ث �أو مر�قب جلل�س���ات جمل�ض �لن�����ب، �أوال: 
نها تزيد عن خم�س���ة �أ�س���عاف �لغياب بعذر، وثانيا: لك�ن  الأ

مانة �لعامة للمجل�ض ال تعلن مطلع كل جل�س���ة عن �أ�س���ماء  �الأ
�لن��ب �ملتغيبني باأعذ�ر م�سبقة وفقا للنظام �لد�خلي ملجل�ض 
�لن�����ب، خا�س���ة يف �جلل�س���ات �ال�س���تكمالية �لت���ي يعقدها 
�ملجل�ض د�ئما ورمبا ب�س���كل مبالغ فيه متاما، مما ي�س���تدعي 
�س���رورة �إعادة �لنظر يف هذ� �لنه���ج، حتى و�إن كان �لهدف 
م���ن �ملبالغ���ة يف عقد �جلل�س���ات �ال�س���تكمالية لتاأمني �حلد 

دنى من �لن�ساب �لقان�ين. �الأ

 










 

  




























معدالت احل�سور والغياب 
جلل�سات اال�ستثنائية 2 املجل�س 15

4.5%�لغياب بعذر

�4.5%�لغياب بدون عذر

�7%�حل�س�ر
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اأول: اللجان النيابية

 زيادة عدد �للجان �لنيابية �لد�ئمة بحيث يتم ت�س���كيل 
جلان جديدة ومنها:

»اللجن��ة  عليه��ا  ويطل��ق  وىل  الأ اللجن��ة   -�
القت�صادية«

ت���ى عن ف�س���ل �للجن���ة �ملالي���ة و�القت�س���ادية �إىل  وتتاأ
جلنتني، وتن���اط بها مهام در��س���ة ق��نني �لتم�ي���ل و�لتجارة 
و�ل�سركات و�لبن�ك و�لتاأمني و�لعملة و�ل�سر�فة و�ال�ستثمار.. 
وم���ا ه���� يف حكم هذه �مل���س���يع، ودر��س���ة �ل��س���ع �لتم�يلي 

ردن طرفا فيها. و�التفاقيات �القت�سادية �لتي يك�ن �الأ

�- اللجنة الثانية وت�صمى »جلنة النظام وال�صل�ك«
�إن م�ساألة ح�س����ر وغياب �لن��ب عن جل�سات �ملجل�ض، 
خا�سة و�ن �لتجربة يف هذ� �ملجال �أ�سارت ب��س�ح �إىل �أهمية 
�إيجاد �آلية تلزم �لنائب بح�س�ر�جلل�س���ات.. مبا يحفظ هيبة 
�لنائب وحق �لناخب �لذي �أو�س���له �ىل قبة �لربملان، خا�س���ة 
و�إن �لكثري من جل�سات �ملجل�ض ال تعقد ب�سبب غياب �لن�ساب 
�أو فقد�ن���ه �أثن���اء �جلل�س���ة، و�أحيانا يجهد رئي����ض �ملجل�ض يف 

�حلفاظ على �لن�ساب. 

وعليه هناك �أهمية لت�سكيل هذه �للجنة و�أن يعهد �إليها 
�لنظر يف �ل�سكاوى و�لتظلمات �لتي تقدم من قبل �لن��ب �سد 

م�ر �لتي مت�ض حياتهم.  �أية جهة كانت، ويف �أي �أمر من �الأ

ويتع���ني على �للجن���ة، يف ح���ال تقدمي �س���ك�ى من قبل 
�لن�����ب �س���د �أي جه���ة، خماطبة �جله���ات �ملعنية مب��س����ع 
جر�ء�ت �ل�س���رورية ملنع �مل�س���ا�ض بهيبة  �ل�س���ك�ى، و�تخاذ �الإ
�ملجل����ض و�لنائ���ب، ويعه���د �إىل �للجنة �لنظ���ر يف �أي خمالفة 
مبا فيها �لنظام �لد�خلي، و�لتحقق من �ل�سكاوى �ملقدمة من 
�مل��طن���ني �أو من �أي جهة كانت �س���د �أع�س���اء جمل�ض �لن��ب 
ب�سفتهم �لنيابية، وللجنة �لتن�سيب للمجل�ض باإيقاع جز�ء�ت 
- يف ح���ال ثب�ت خمالفة �لع�س���� - »كاحلرمان من جزء من 
�ملخ�س�س���ات �ملالي���ة للنائ���ب، و�حلرم���ان من �مل�س���اركة يف 
�ل�ف����د �لربملانية �لت���ي متثل �ملجل�ض يف �خل���ارج، و�حلرمان 

من ح�س�ر عدد من جل�سات �ملجل�ض لفرتة من �لزمن«.

الف�صل الرابع: املقرتحات والت��صيات

 وهي عق�بات مطبقة يف برملانات عربية و�أجنبية مثل: 
مريكية وفرن�سا.  م�سر و�ملغرب و�ل�اليات �ملتحدة �الأ

�رشة« �- اللجنة الثالثة ب� »املراأة والأ

و�التفاقي���ات  �لق��ن���ني  جمي���ع  در��س���ة  به���ا  وتن���اط 
�سرة و�لطفل،  و�القرت�حات �لتي لها م�سا�ض ب�س�ؤون �ملر�أة و�الأ
ومتابعة �ل�سيا�س���ات و�خلطط و�لرب�مج �لالزمة لتنمية �ملر�أة 
ثقافيا و�قت�س���اديا و�سيا�س���يا، وحث �ملر�أة على �مل�س���اركة يف 
�حلي���اة �لعامة، و�تخاذ �لفر����ض �ملتاحة لها يف جمال �لعمل، 
علم���ا باأن من�ذج هذه �للجنة مطبق يف �لعديد من �لربملانات 

�لعربية مثل قطر و�لعر�ق. 

4- زي��ادة عدد اأع�صاء اللجن��ة الدائمة لرتتفع من ��11 
ع�سًوا اإىل ��15 ع�سًوا، حتى يت�سنى جلميع اأع�ساء املجل�س 

امل�ساركة يف اللجان. 

ثانيا: الكتل النيابية

�العرت�ف ب���دور �لكتل �لنيابية يف �ملجل�ض، خا�س���ة �أن 
�لنظ���ام �لد�خل���ي ال يعرتف ب�ج����د �أي دور للكتل �لنيابية يف 

جمل�ض �لن��ب. 

فالكتل �لنيابية مع �لتجربة �لربملانية تط�رت و�أ�سبحت 
م�ؤ�س�س���ية و�إن كانت هناك �نتقاد�ت لكيفية ت�سكيلها، ولكنها 
�أ�س���بحت من �لعرف �لربملاين، وج�دها من �سرور�ت �لعمل 
د�ء يف جمل�ض �لن��ب، لذلك  �لنياب���ي، ولها دور يف تط�ي���ر �الأ
فالبد من �أن يعالج �لنظام �لد�خلي م�س���األة �لكتل من خالل 

�إفر�د ف�سل خا�ض فيها. 

�إ�س���افة �إىل �أن �الع���رت�ف ب���دور �لكت���ل يعط���ي �لعمل 
د�ء للمجل�ض،  �لربملاين زخًما �أكرث، وي�س���اعد على تط�ي���ر �الأ
عالوة على �أنه يخت�سر �ل�قت بحيث يتم �لت��فق على �لق��نني 
�ملطروح���ة على �ملجل�ض من خالل �لكت���ل يف �للجان �لد�ئمة، 
مر �لذي  لتعر�ض بعدها على �ملجل�ض حتت �لقبة القر�رها، �الأ
ي�س���اعد على �إنهاء �لعمل �لفردي يف جمل�ض �لن��ب ل�س���الح 

�لعمل �لكتل�ي �مل�ؤ�س�سي. 

وعليه �س���رورة ت�سريع عمل �لكتل من خالل تخ�سي�ض 
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ف�سل يف �لنظام �لد�خلي من حيث ت�سكيلها و�آلية �النتقال من 
خرى، و�عتماد �لتمثيل �لن�س���بي للكتل وللن��ب �مل�ستقلني  كتلة الأ

ب�س�رة متنع �أي كتلة �أو حتالف من �لهيمنة على �ملجل�ض.  

ولتفعي���ل دور �لكتل، ميكن �عتماد مبد�أ �لتمثيل �لن�س���بي 
يف ت�س���كيل جلان �ملجل�ض، وت�سمي �لكتلة مندوبيها يف كل جلنة 
ويفقد ع�س���� �لكتلة ع�س����يته يف �للجان يف حال �ن�س���حابه من 

�لكتلة و�لتي لها �حلق يف �ختيار ع�س� بديل عنه.

وبالن�س���بة للن��ب �مل�س���تقلني فيمثل�ن يف �للجان ب�س���كل ن�سبي 
عل���ى �أن يجري �النتخ���اب فيما بينهم لعدد م�س���اٍو للعدد �لذي 

يخ�س�ض لهم.

ثالثا: رئا�صة املجل�س

• حت�ي���ل ج���زء من �س���الحيات رئي����ض �ملجل����ض �إىل �ملكتب 
�لد�ئ���م »بحي���ث ي�س���بح �لرئي�ض �لناط���ق با�س���م �ملجل�ض، 
كما عليه �ال�س���تقالة من كتلته العتبار�ت معن�ية حتى يك�ن 

جلميع �أع�ساء �ملجل�ض ولي�ض لكتلة بعينها. 

• تعديل �لد�س���ت�ر بحيث يت���اح �نتخاب رئي�ض �ملجل�ض ل�الية 
ن يف ذلك تعزيز  ربع �سن��ت بدل �س���نة و�حدة، الأ ت�س���تمر الأ
ال�ستقاللية �ملجل�ض وتعزيز للعمل �مل�ؤ�س�سي �ملن�س�د، وتخلي�ض 

نتخابية وغريها.  له من �سغ�طات �لتحالفات �الإ

رابعا: الدور الرقابي

�1 ال�صئلة النيابية 

جابة على �ل�س�ؤ�ل �لنيابي  �أن تك�ن �ملدة �ملمن�حة لل�زير لالإ
وتبليغ���ه �إىل رئي�ض جمل�ض �لن�����ب �6 ي�ما، بدال من ثمانية �أيام 
كم���ا ه���� قائم حالي���ا، و��س���افة عب���ارة )�إال �إذ� ر�أى �لرئي�ض �أن 
�جل��ب يحتاج �ىل مدة �أط�ل( �ىل �آخر �لفقرة ويج�ز �أن يقرتح 

جابة حتتاج �ىل ثالثني ي�ما.  �لرئي�ض �أن �الإ

و�إع���ادة �س���ياغة �لفق���رة »ج« م���ن �مل���ادة )��7( و�لتي 
تق�ل »يبلغ �لرئي�ض �جل��ب �إىل مقدم �ل�س����ؤ�ل، ويدرج �ل�س�ؤ�ل 
�س���ئلة  و�جل�����ب على جدول �أعمال �أول جل�س���ة خم�س�س���ة لالأ
و�ال�س���تج��بات و�القرت�ح���ات برغب���ة لت�س���بح »يبل���غ �لرئي�ض 
�جل��ب �إىل مقدم �ل�س�ؤ�ل وال يدرج على جدول �أعمال �جلل�سة 
�س���ئلة و�ال�س���تج��بات و�القرت�حات برغبة �إال  �ملخ�س�س���ة لالأ

جابة«.  ج�بة �لتي مل يقتنع مقدم�ها باالإ �الأ

2( العمل الرقابي يف الدورة ال�صتثنائية:

يجب تفعيل �جلانب �لرقابي للمجل�ض �أثناء �نعقاد �لدورة 
�ال�س���تثنائية من خالل �إدر�ج بند »ما ي�س���تجد من �أعمال« على 
ن تغييب �لعمل �لرقابي  ج���دول �أعمالها، فلي�ض مقنعا حت���ى �الآ
للمجل�ض �ثناء �نعقاد �لدورة �ال�س���تثنائية، و�إن �حلجة بان مدة 
�نعقاد �لدورة �ال�س���تثنائية ق�س���رية جد� ال يعف���ي �ملجل�ض من 

دوره �لرقابي فيها.

خام�صا: اجلل�صات

�1 الدورة العادية

متديد مدة �لدورة �لعادية �إما بتعديل �لد�ست�ر �أو بتفعيل 
�لن�ض �لد�س���ت�ري �لذي يتي���ح �لتمديد للدورة مدة ال تزيد عن 
ثالثة �أ�س���هر، وبحيث ت�س���بح مدة �لدورة �لعادية �سبعة �أ�سهر 

بدال من �أربعة �أ�سهر فقط كما ه� معم�ل به حاليا. 

لق���د بات م���ن �ل�س���روري بع���د عامني من عم���ر جمل�ض 
�لن�����ب �حلايل وم���رور �أكرث من �� عاما عل���ى �إعد�د �لنظام 
�لد�خلي ملجل�ض �لن��ب تعديل هذ� �لنظام لتط�ير �أد�ء جمل�ض 
�لن��ب يف جمايل �لت�س���ريع و�لرقابة �س���يما و�أن هناك �أ�سباب 
م�جب���ة لذلك يف مقدمتها �رتفاع عدد �أع�س���اء جمل�ض �لن��ب 
�ىل ��0 �ع�س���اء بدال من 80 عندما مت و�سع �لنظام �لد�خلي 

�ملعم�ل به حالًيا .

ن�س�����ض  تفعي���ل  خ���الل  م���ن  د�ء  �الأ تط�ي���ر  وميك���ن 
ل���دى  ر�دة �ل�سيا�س���ية �لكامل���ة  �لد�س���ت�ر�حلالية، وت�ف���ري �الإ
ر�دة  �لن�����ب للقيام بدورهم �لكامل يف هذ� �ملجال.. وبت�فر �الإ

�ل�سيا�سية �أي�سا لدى �حلك�مة لتعزيز دور �لربملان. 

ر�دة �ل�سيا�س���ية �س���يمكن �لربملان �لعمل على مد�ر  �إّن  ت�فر �الإ
�لعام وذلك من خالل تفعيل ن�س�����ض �لد�س���ت�ر �حلالية �لتي 
تعطي �مللك �س���الحية �لتمديد لثالثة �أ�س���هر �إ�سافية يف �حلد 
ق�س���ى لل���دورة �لعادي���ة، وه���ذ� يعطي �ملجل�ض فر�س���ة عمل  �الأ
مت���س���لة مدتها �س���بعة �أ�سهر حتى ي�س���تطيع �لقيام ب��جبه يف 

�لرقابة و�لت�سريع.

تن����ض �لفقرة »�« من �ملادة »78« على �أن �لدورة �لعادية 
جتماع وفق  مة تبد�أ يف �لتاريخ �لذي يدعى فيه �إىل �الإ ملجل�ض �الأ
�لفقرتني �ل�س���ابقتني، ومتتد هذه �لدورة �لعادية �أربعة �أ�س���هر، 
�إال �إذ� حل �مللك جمل�ض �لن��ب قبل �نق�س���اء تلك �ملدة، ويج�ز 
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للملك �أن ميدد �لدورة �لعادية مدة �أخرى ال تزيد على 
ثالثة �أ�س���هر الإجناز ما قد يك�ن هنال���ك من �أعمال، 
ربع���ة �أو �أي متديد لها يف�ض  �س���هر �الأ وعن���د �نتهاء �الأ

�مللك �لدورة �ملذك�رة .

كم���ا  �إن �لد�س���ت�ر مل يح���دد ف���رتة زمنية ملدة 
�س���تثنائية ومل ين�ض عل���ى عددها ومن هنا  �لدورة �الإ
مكان عقد �أكرث من دورة برملانية �إ�ستثنائية �أو دورة  باالإ
مد ول� عقدت دورتني ��ستثنائيتني  ��ستثنائية ط�يلة �الأ
مكن ملجل�ض  على �سبيل �ملثال يف فرتة عطلة �ملجل�ض الأ

�لن��ب حينئذ �لعمل على مد�ر �لعام.

كما �نه يجب �أن تك�ن �لدورة �ال�ستثنائية ملزمة 
غلبية �لنيابية )�ملادة �8(  ولي�س���ت مرتبطة برغبة �الأ
كما �أن حتديد م���س���يع �لدورة �ال�ستثنائية م�سبقا ال 

ي�سب يف �سالح �مل�سرية �لدميقر�طية.

�ملفرت����ض  �لق��ن���ني  �أن طريق���ة طل���ب  حي���ث 
ت���ي يف ب���اب  مناق�س���تها يف �ل���دور�ت �ال�س���تثنائية تاأ
�لرجاء ويحق لرئي�ض �ل�زر�ء ��س���تثناء بع�ض �لق��نني 
قب���ل �لتن�س���يب مبذكرة �لن�����ب وه� ما ي�س���عف دور 

�لن��ب وجمل�ض �المة. 

تن����ض �لفق���رة »�« من �ملادة �8  من �لد�س���ت�ر 
مة  عل���ى �أن للملك �أن يدع� عند �ل�س���رورة جمل�ض �الأ
�إىل �الجتماع يف دور�ت ��س���تثنائية وملدة غري حمددة 
ر�دة  ل���كل دورة من �أجل �إقر�ر �أم����ر معينة تبني يف �الإ
�ستثنائية  �مللكية عند �س���دور �لدع�ة وتف�ض �لدورة �الإ

باإر�دة.

وتن����ض �لفقرة »�« من نف����ض �ملادة على »يدع� 
جتماع يف دورة �إ�ستثنائية �أي�سا  مة لالإ �مللك جمل�ض �الأ
غلبية �ملطلق���ة ملجل����ض �لن��ب  مت���ى طلب���ت ذل���ك �الأ
م�ر �لت���ي ير�د  بعري�س���ة م�قع���ة منه���ا تبني فيه���ا �الأ
�لبح���ث فيها، فيما منعت �لفق���رة »�« من ذ�ت �ملادة 
جمل����ض �الم���ة �أن يبح���ث يف �أي���ة دورة �إ�س���تثنائية �إال 
ر�دة �مللكي���ة �لت���ي �نعق���دت  م����ر �ملعين���ة يف �الإ يف �الأ

مبقت�ساها .

كما �نه البد من �جر�ء تعديالت د�س���ت�رية من 
�س���اأنها منح جمل�ض �لن��ب �س���لطة رقابية وت�س���ريعية 

�أكرب و�أو�س���ع يف ح���ال عدم ت�ف���ر �الرد�ة �ل�سيا�س���ية 

لتط�ي���ر �الد�ء �لنياب���ي بالن����ض على متدي���د �لدورة 

�لعادية و�لز�مية �ال�ستثنائية.

�2 احل�ص�ر والغياب:

مانة �لعامة للمجل�ض باالعالن مطلع كل   �إلز�م �الأ
جل�س���ة برملانية »حتى و�إن كانت جل�سة ��ستكمالية« 

عن �أ�سماء �لن��ب �ملتغيبني عنها بعذر م�سبق.

 �لتخفيف ما �أمكن من عقد �جلل�سات �ال�ستكمالية، 
و�للج�ء �إىل �إلز�م �لن��ب بح�س����ر �جلل�س���ات من 

خالل �نتهاج �سيا�س���ة و��سحة يف هذ� �ملجال حتى 

و�إن كانت تلك �ل�سيا�س���ة ت�ستدعي فر�ض �إجر�ء�ت 

عقابية على �لن��ب خا�س���ة �لذي���ن يتكرر غيابهم 

عن �جلل�سات على نح� ن�سر �أ�سمائهم يف �ل�سحف 

من خالل بيان ر�سمي ي�سدر عن �ملجل�ض.
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ملحق رقم ) 2 (
قرار رقم )2( ل�سنة 2009 �سادر عن الديوان اخلا�س بتف�سري القوانني بتاريخ 2009/7/29

 �جتمع �لدي��ن �خلا�ض بتف�سري �لق��نني يف مكتب رئي�سه، يف حمكمة �لتمييز، لتف�سري حكم �لفقرة )ج( من �ملادة 

)��5( من �لنظام �لد�خلي ملجل�ض �لن��ب، لبيان فيما �إذ� كان يج�ز للنائب يف معر�ض �ل�س�ؤ�ل، �أن يطلب ذكر �أ�سماء 

حاطة بامل��س�ع، وتدقيق �لن�س��ض �لت�سريعية ذ�ت �لعالقة، و�ملد�ولة قان�ًنا، يتبني ما يلي:- �سخا�ض. وبعد �الإ �الأ

�أواًل : تن�ض �ملادة )��5( من �لنظام �لد�خلي ملجل�ض �لن��ب، على ما يلي: - )�أ- على �لع�س� �أن يقدم �ل�س�ؤ�ل �إىل 
�لرئي�ض مكت�ًبا. ب- ي�س���رتط يف �ل�س����ؤ�ل �أن يك�ن م�جًز�، و�أن ين�سب على �ل�قائع �ملطل�ب ��ستي�ساحها و�أن 
ر�ء �خلا�س���ة. ج- ال يج�ز �أن يخالف �ل�س�ؤ�ل �أحكام �لد�ست�ر �أو ي�سر بامل�سلحة  يخل� من �لتعليق و�جلدل و�الآ
�س���خ�ا�ض �أو  �لعامة كما ال يج�ز �أن ي�س���تمل على عبار�ت نابية �أو غري الئقة ويجب �أن يخل� من ذكر �أ�س���م�اء �الأ
�مل��ض ب�س����ؤونه�م �خلا�س���ة. د- ال يج�ز �أن يك�ن يف �ل�س�ؤ�ل م�س���ا�ض باأمر تنظره �ملحاكم كما ال يج�ز �أن ي�سري 
�إىل ما ين�س���ر يف �ل�س���حف. ه�- ال يج�ز �أن يتعلق م��س����ع �ل�س�ؤ�ل ب�س���خ�ض �لنائب �أو مب�سلحة خا�سة به �أو 

م�ك�ل �أمرها �إليه.(

ثانًيا:- وتن�ض �ملادة )��4( من �لنظام ذ�ته، على ما يلي:- )�ل�س����ؤ�ل ه� ��س���تفهام �لع�س���� من رئي�ض �ل�زر�ء �أو 
�ل�زر�ء عن �أمر يجهله يف �س���اأن من �ل�س����ؤون �لتي تدخل يف �خت�سا�س���اتهم �أو رغبته يف �لتحقق من ح�س����ل 

م�ر (. و�قعة و�سل علمها �إليه، �أو ��ستعالمه عن نية �حلك�مة يف �أمر من �الأ

طار �لعام مل�س���م�ن �ل�س����ؤ�ل �لذي ي�جهه �لنائب �إىل رئي�ض  فامل�س���رع يف �ملادة )��4( �مل�س���ار �إليها، حدد �الإ
�ل�زر�ء، �أو �أحد �ل�زر�ء، ب�سيغة �ال�ستفهام، عن �أم�ر ثالثة:

ول: عن �أمر يجهله �لنائب يف �ساأن من �ل�س�ؤون �لتي تدخل يف �خت�سا�سات رئي�ض �ل�زر�ء �أو �أحد �ل�زر�ء . االأ
والثاين: �لرغبة يف �لتحقق من ح�س����ل و�قعة و�س���ل علمها �إليه. و�لثالث: �ال�ستعالم عن نية �حلك�مة يف �أمر من 
م����ر. كما �أّن �ملادة )��5( من �لنظام ذ�ته، �أوردت �أو�س���اف �ل�س����ؤ�ل وطبيعت���ه، و�أوجبت يف �لفقرة )ج(  �الأ
منها �أاّل يخالف �ل�س����ؤ�ل �أحكام �لد�س���ت�ر، وال ي�س���ر بامل�سلحة �لعامة، وال ي�س���تمل على عبار�ت نابية �أو غري 
�سخا�ض �أو �مل�ض ب�س�ؤونهم، مما جند معه �أّن �ل�س�ؤ�ل �لذي يق�سد  الئقة، و�أن يخل� �ل�س����ؤ�ل من ذكر �أ�سماء �الأ
م�ر �لثالثة �مل�سار �إليها، يتعني �أن ي�جه ب�سيغة �لعم�م وال يت�سمن طلب �أو ذكر  منه �ال�ستفهام عن �أمر من �الأ
�سخا�ض، �لذين يق�سدهم،  �أ�سماء �أ�سخا�ض. وحيث �أّن �مل�سرع، �أوجب �أاّل ي�ستمل �ل�س�ؤ�ل، على ذكر �أ�سماء �الأ
جماع، �أّن حكم �لفقرة  �أو �لتعري�ض بهم، �أو طلب �أ�سماء �أ�سخا�ض بذو�تهم. لهذ� وبناء على ما بيناه نقرر باالإ
)ج( من �ملادة )��5( من �لنظام �لد�خلي ملجل�ض �لن��ب، ي�جب �أن ال يت�سمن �ل�س�ؤ�ل �لذي ي�جهه �لنائب، 
�س���خا�ض، على �الإطالق، و�أاّل مي�ض �ل�س����ؤ�ل  �س���ماء �الأ لدولة رئي�ض �ل�زر�ء �أو �أحد �ل�زر�ء، �أي طلب �أو ذكر الأ
ردين، با�سرت�طه �أن  �ل�س����ؤون �خلا�س���ة بهم، ي�ؤيد هذ� ما ذهب �إليه �مل�س���رع يف �ملادة )96( من �لد�س���ت�ر �الأ
م�ر �لعام���ة، ووفًقا ملا ه� من�س�����ض عليه يف �لنظام �لد�خلي، �لذي ر�س���م �إطار  يتعل���ق �ل�س����ؤ�ل باأمر من �الأ

م�سم�ن �ل�س�ؤ�ل يف �ملادة )��4( من �لنظام �لد�خلي ملجل�ض �لن��ب .
جماع بتاريخ 7 �سعبان ل�سنة 1430 هجرية املوافق 2009/7/29 ميالدي قراًرا �سدر باالإ
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