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يغطـــي هـــذا التقريـــر، اأ�سغـــال ال�سنـــة الثانيـــة للمجل�ـــس النيابي 

اخلام�ـــس ع�ســـر، والتـــي ت�ستمـــل علـــى الـــدورة العاديـــة الثانيـــة 

الأوىل  ال�ستثنائيـــة  والـــدورة   ،)2009/2/5  -  2008/�0/5(

مـــن الـــدورة الثانيـــة )2009/6/8 - 2009/8/�0(، ومـــا بينهمـــا 

ومـــا اأعقبهمـــا، وهو التقريـــر الرابـــع يف �سل�سلة »تقاريـــر الرقابة 

الربملانية« التي ي�سدرها »مر�سد الربملان الأردين«، الذي اأطلقه 

مركـــز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية مطلـــع اأكتوبر / ت�سرين اأول 

عـــام 2008، بالتعـــاون مـــع املعهد الوطني الدميقراطـــي لل�سوؤون 

. NDI الدولية

ومبـــا اأن هناك بع�ـــس امل�سائل والظاهرات املهمـــة التي ل تقت�سر 

على ال�سنة الثانية واإمنا هي م�سرتكة مع ال�سنة الأوىل وجمال�س 

�سابقـــة اأي�ســـاً، فقـــد جلـــاأت الدرا�ســـة اإىل تناولهـــا �سمـــن منظور 

يتعلـــق بـــالأداء النيابـــي بعامـــة، ولقد حـــاول فريق الإعـــداد لهذا 

التقريـــر اأن يتجنـــب تكـــرار مـــا ورد يف تقاريـــره ال�سابقـــة، موليـــا 

اهتمامـــا خا�ســـا باإظهار الرتابط بـــن اأداء املجل�س وما �سابه من 

ثغـــرات و�سعـــف من جهة، باملناخـــات ال�سيا�سيـــة العامة يف البالد 

من جهة، وبالإطار القانوين والأخالقي الذي يحكم عمل املجل�س 

مـــن جهـــة ثانية، وذلـــك يف م�سعى لإطالق جملـــة من املقرتحات 

النظـــام  وتطويـــر  الإطـــار  هـــذا  باإ�ســـالح  الكفيلـــة  والتو�سيـــات 

الداخلـــي للمجل�ـــس واإجناز »مدونـــة �سلوك« ت�ستمـــل على اأف�سل 

املعايـــر القيميـــة والأخالقيـــة الناظمة لعمل ال�ســـادة وال�سيدات 

اأع�ساء جمل�س النواب.

مقــــدمة
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اأولً: الأداء الت�شريعي

�-.تقـيـيــــم عـــــام.
لتقيي���م الأداء الت�سريعي ملجل�س الن�اب، ف�إن امل�ؤ�سر الرئي�سي 

املت����ح ه� ع���دد الق�انني الت���ي ي�سدره� املجل����س، لكن هذا 

امل�ؤ�س���ر عل���ى اأهميت���ه حم���دود الف�ئ���دة لأن ع���دد الق�ان���ني 

ال�س�درة ل يعك�س ب�ل�سرورة حجم اجلهد الت�سريعي املبذول 

ون�عيته، فهن�ك ع�سرات م�س�ريع الق�انني اأو الق�انني امل�ؤقتة 

التي تت�ألف من تعديل عدد حمدود من امل�اد. 

جمل����س الن����اب، اأق���ر يف دورته الع�دي���ة الث�ني���ة �2 ق�ن�نً�، 

منه���� ق�ن�ن واحد اأعيد من جمل����س الأعي�ن، واأقر �5 ق�ن�نً� 

يف ال���دورة ال�ستثن�ئية الث�نية، ثالثة منه� اأعيدت من جمل�س 

الأعي����ن. ه���ذا ب�لإ�س�ف���ة اإىل النته����ء من من�ق�س���ة تق�رير 

دي�ان املح��سبة لل�سن�ات 2000-2007 وتقرير 2008.

به���ذا يك����ن املجل�س ق���د اأجن���ز 38 ق�ن�نً� وتقري���رًا يف �سنته 

الث�ني���ة، ومبق�رن���ة ه���ذا الإجن�ز مع م���� اأجن���زه املجل�س يف 

�سنت���ه الأوىل والب�لغ 64 ق�ن�نً�، يت�سح اأن ال�سنة الث�نية مّثلت 

ح�سيلة مت�ا�سعة جدًا، ل تتعدى بكثري ن�سف م� حققه املجل�س 

يف �سنته الأوىل.  

تتطل���ب عملية التقييم ملحت�ى الأداء الت�سريعي، فح�س �س�ية 

الق���رارات الت�سريعية وطبيعته����، ودوره� يف دمقرطة احلي�ة 

ال�سي��سي���ة، وم�ست�ى م�س�رك���ة الن�اب يف اإقراره����. ويحت�ج 

الت�سريع يف اأحي�ن كثرية اإىل فرتات زمنية معينة حتى تت�سح 

اآث�ره �س�اء ك�ن���ت �سلبية اأم اإيج�بية، كم� يتعني فح�س درجة 

التزام الت�سريع ب�ملع�يري الدولية.

لك���ن التقدم ب�جت�ه هذه النمط م���ن التقييم ي�اجه �سع�ب�ت 

ن�جم���ة، بداية، ع���ن طبيعة التك�ين الف���ردي ملجل�س الن�اب، 

وغي����ب الكتل احلزبية ب��ستثن�ء كتلة جبهة العمل الإ�سالمي. 

واإىل ج�ن���ب ذل���ك، ف����إن عدم تفعي���ل الت�س�ي���ت الإلكرتوين 

يف املجل����س، يفقد عملي���ة التحليل القدرة عل���ى قي��س درجة 

امل�س�رك���ة يف اإقرار الت�سريع، لأن الت�س�يت برفع الأيدي ي�يل 

عن�يته للت�أكد فقط من وج�د اأغلبية اأم ل عند الت�س�يت. 

كم���� اأن ع���دم تفعي���ل الت�س�يت الإلك���رتوين ل يتي���ح فر�سة 

التعرف عل���ى ه�ية الن����اب امل�س�تني مع الت�سري���ع. وهذا ل 

ي�سم���ح بر�سد املي�ل الت�سريعي���ة للن�ئب من 

ن�حي���ة، ول ميكن من التع���رف على اخللفية 

الجتم�عية وال�سي��س�ية للن�اب الذين يقف�ن 

خل���ف كل واح����د م���ن الق�ان���ني اأو القرارت 

ال�س�درة عن املجل�س من ن�حية ث�نية.

وهن����ك اأمثل���ة كث���رية عل���ى ال���دور الث�ن�ي 

ال���ذي يلعب���ه جمل����س الن����اب يف حت�س���ني 

�س�ية الق�ان���ني املعرو�سة عليه، اأو يف تعزيز 

م�س�مينه� الدميقراطية، ن�هيك عن احلر�س 

على اتف�قه� م���ع املع�يري الدولية. ومن اأبرز 

الأمثلة على ذلك م� جرى مع التعديالت التي 

اأدخلت على ق�انني اجلمعي�ت والجتم�ع�ت 

الع�مة والعمل.

فقب���ل اأن مي�س���ي �سن���ة عل���ى ن�س���ر ق�ن����ن 

اجلمعي�ت رقم �5.ل�سنة.2008 يف اجلريدة 

يف  تعديل���ه  احلك�م���ة  ق���ررت  الر�سمي���ة، 

ا�ستج�ب���ة جزئي���ة لالنتق����دات التي وجهت 

اإليه م���ن منظم����ت املجتمع امل���دين املحلية 

ومنظم�ت حق�ق اإن�س����ن دولية. وقد ا�ستث�ر 

ذلك يف الي����م الأول من الدورة ال�ستثن�ئية 

الث�نية من�ق�س�ت ني�بية ذات دللة عّب عنه� 

مم���دوح العب����دي ح���ني متنى عل���ى زمالئه 

ق�ئاًل »علين� اأن ل ن�سلق الق�انني، واأن ت�أخذ 

الأم����ر وقته����، لنخ���رج بق�انني غ���ري ق�بلة 

للتعديل على الأقل خالل اأربع �سن�ات«.

العالقة مع املجتمع املدين

عل���ى �سعيد اآخر، ميكن مالحظة اأن اللج�ن 

الدائم���ة ملجل�س الن�اب ب�تت اأك���ر انفت�حً� 

على دع����ة ممثلني ع���ن منظم����ت املجتمع 

عل���ى  مالحظ�ته����  اإىل  لال�ستم����ع  امل���دين 

الق�انني التي تعنيه� مب��سرة، لكن حم�سلة 
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د  عتــمـــــــــــــــا ا

�ســــــلوك  مدونة 

ت�سبط  نيـــابيــة 

�ســـــلــوك نــواب 

وفـــــق  الأمـــــة 

معايـيـر ت�ستهدف 

تــفــــعيـــــل دور 

كاأفــراد،  النـــواب 

وجمـل�ــس النواب 

�ســـــــــ�ســة كموؤ

عالقة اللج�ن الدائمة واملجل�س مبنظم�ت املجتمع 

املدين م���� زالت �سكلية. فمث���اًل اأعد ائتالف من 

منظم����ت املجتمع املدين م�س���روع ق�ن�ن متك�مل 

ملنظم����ت املجتم���ع امل���دين ب�لتع����ون م���ع وزارة 

التنمية ال�سي��سية وم�س�ركة ممثلني عن ال�زارات 

املعنية ليك�ن بدياًل عن ق�ن�ن اجلمعي�ت القدمي 

رق���م 33.ل�سنة.�966، لك���ن جمل�س الن�اب وقف 

اإىل ج�نب احلك�مة التي اأعدت م�سروعه� اخل��س 

لق�ن�ن اجلمعي�ت، وه���� امل�سروع الذي ا�سطرت 

لتعديله قبل اأن مي�سي �سنة على �سدوره. 

 وفيم���� يخ����س ق�ن����ن الجتم�ع����ت الع�مة رقم 

ل�سن���ة 2004، فق���د اأمر امللك عب���داهلل الث�ين  .7
يف ذك���رى عيد ال�ستقالل الع����م 2008، اأن يتم 

»تي�سري الجتم�ع�ت الع�م���ة«، ف�كتفت احلك�مة 

ب�سي�غ���ة تعدي���الت �سكلية ج���دًا عل���ى الق�ن�ن، 

ودفعت به���� اإىل البمل�ن يف ال���دورة ال�ستثن�ئية 

الأوىل )ال�سن���ة الأوىل(، لك���ن منظم�ت املجتمع 

املدين قّدمت اجته�دات م�زونة متثل »حاًل و�سطً�« 

يق�م على الكتف�ء ب�إ�سع�ر احل�كم الإداري لعقد 

اجتم����ع ع����م، وح�سر امل�افق���ة امل�سبقة بتنظيم 

امل�سريات. ورغم اأن عددًا ل ب�أ�س به من الن�اب، 

وقف����ا اإىل ج�نب هذه التعديالت، اإل اأن الأغلبية 

الني�بية، مترت�ست مثل احلك�مة �سد ال�ستج�بة 

مل�سم�ن الأمر امللكي بتي�سري الجتم�ع�ت. 

وفيم���� يتعلق ب�لتعديالت على ق�ن����ن العمل رقم 

6 ل�سن���ة �996 والت���ي ك�ن ق�س���م منه� ي�ستهدف 
ت�فري مزيد م���ن احلم�ية للعم�ل���ة ال�افدة، فقد 

وق���ف املجل����س �س���د ال�سم����ح للعم�ل���ة ال�اف���دة 

ب�لنت�س����ب للنق�ب����ت العم�لي���ة الأردني���ة، رغم 

ان�سج����م ذل���ك م���ع امل�اثي���ق الدولي���ة، وح�ج���ة 

الأردن لتجن���ب النتق�دات الدولي���ة جت�ه مع�ملة 

العم�ل���ة ال�اف���دة. وهن���� اأي�سً� مل ي�أخ���ذ املجل�س 

ب���راأي النق�ب�ت العم�لية �س�حب���ة ال�س�أن يف هذا 

الأم���ر والتي ط�لبت بدع���م التعديل الذي قدمته 

احلك�م���ة يف الدورة ال�ستثن�ئي���ة الأوىل )ال�سنة 

الأوىل( لأن���ه يعزز قدرته���� يف الدف�ع عن حق�ق 

العم�لة ال�افدة. 

2- الـــــدور التـ�شــــريعي
دور اللجان الدائمة

يت�قف م�ست�ى الإجن�ز الت�سريعي ملجل�س الن�اب على 

حي�ي���ة جل�نه الدائمة يف املق�م الأول، اإذ اإنه� القن�ة 

 الت�سريع�ت لدرا�سته� واقرتاح 
)�(

التي متر به� جميع

م� تراه من��سبً� من تعديالت لعر�سه� للنق��س الع�م 

يف اجلل�س�ت الع�مة حتت القبة والت�س�يت عليه� قبل 

اإح�لته���� اإىل جمل�س الأعي�ن. وقد قرر رئي�س جمل�س 

الن����اب يف الدورة الع�دية الأوىل للمجل�س عدم عقد 

اإحدى اجلل�س�ت الأ�سب�عية يف م�عده� املفرت�س ي�م 

2008/2/24 ب�سب���ب عدم وج����د ت�سريع�ت ج�هزة 
للمن�ق�سة حتت القبة. 

وب�لنظ���ر اإىل املح�سل���ة الإجم�لي���ة لعمل 

اللج����ن الدائم���ة يف ال�سن���ة الث�ني���ة م���ن 

عم���ر املجل�س، جند اأن كمي���ة الت�سريع�ت 

املرتاكمة من الدورة ال�س�بقة وعدده� 69.

ق�ن�ن���ً�، تك�د تك�ن بقيت عل���ى ح�له�، اإذ 

هبط عدده���� اإىل 67 ق�ن�نً�، م� يعني اأن 

اجلهد املب���ذول على امتداد ال�سنة الث�نية 

ب�لك�د غط���ى الق�انني اجلدي���دة املح�لة 

للج�ن الدائمة من احلك�مة.  

وتع�ين اللج�ن الدائمة من م�س�كل اأهمه� 

تعر اجتم�ع����ت بع�سه� ب�سبب عدم ت�افر الن�س�ب 

الق�ن����ين له����، اأو التق�سري يف اإجن����ز مه�مه�، لكن 

الأك���ر اإرب�كً� لعمل املجل�س ه���� اإع�دة املن�ق�س�ت يف 

اجلل�س����ت الع�مة لقرارات اللج�ن ب�س�أن الت�سريع�ت 

املعرو�س���ة اأم�مه�، م���� ي�سكل هدرًا ل�ق���ت املجل�س، 

ويكم���ن احل���ل يف ت�سكيل اللج�ن عل���ى اأ�س�س متثيلية 

ل���كل الجت�ه����ت يف املجل�س بحيث تك����ن القرارات 

ال�س�درة عنه� معّبة ع���ن خمتلف اجت�ه�ت الراأي 

ك���ي ي�س�ر اإىل تكري�س وظيفة اجلل�س�ت الع�مة فيم� 

يخ����س اجل�نب الت�سريع���ي ب�لت�س�يت على قرارات 

اللج����ن وع���دم فت���ح ب����ب املن�ق�س���ة للت�سريع�ت يف 

)�(..ي�ستثن���ى من ذلك على �سبيل املث����ل، الت�سريع�ت التي يقرر جمل�س الن�اب 

رّده� يف القراءة الأوىل عندم� حت�ل اإليه من احلك�مة.
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اجلل�س����ت الع�م���ة اإل يف حدود 

�سيق���ة ين����س عليه���� النظ����م 

الداخلي.

وكم� يالحظ م���ن اجلدول رقم 

)�( ال���ذي ير�س���د الإجن�زات 

الت�سريعي���ة للمجل����س يف �سنت���ه 

الث�نية من خالل اللج�ن الدائمة، 

ف�إن هن�ك جل�نً� تع�ين من تزايد 

كمية الت�سريع����ت املدرجة على 

ج���دول اأعم�له���� ويف مقدمته���� 

والقت�س�دي���ة،  امل�لي���ة  جل����ن 

الق�ن�ني���ة، الإداري���ة، وال�سحة 

والبيئ���ة، بينم� ت�جد جل�ن يف املق�ب���ل، ل ي�جد لديه� 

م���� ت�ستغ���ل به، مث���ل جل�ن احلري����ت الع�م���ة وحق�ق 

امل�اطنني، فل�سطني، والريف والب�دية. 

ه���ذا ال��س���ع ي�س���ري اإىل اأن املجل����س يتع�م���ل بطريقة 

روتيني���ة م���ع ملف الت�سريع����ت املرتاكم���ة اأم�مه، دون 

�سع���ي لإدارة ه���ذا امللف من خ���الل اللج����ء مثاًل اإىل 

ت�سكيل جل����ن خ��سة داخل اللجنة املثقلة ب�لت�سريع�ت 

اأو ال�ستع�ن���ة ب�أع�س�ء جل�ن اأخرى. كم� اأن املجل�س مل 

ي�سع اإىل اإع�دة النظر ب�ظ�ئف بع�س اللج�ن منذ اإقرار 

�سدور النظ�م الداخل���ي للمجل�س الع�م �996. فمثاًل 

ل���� مت حت�يل جلن���ة الريف والب�دي���ة اإىل جلنة للتنمية 

القت�س�دي���ة لتحّملت ج���زءًا من اأعب����ء اللجنة امل�لية 

والقت�س�دي���ة التي هي الأخرى بح�ج���ة اإىل تق�سيمه� 

اإىل جلنة م�لية واأخرى اقت�س�دية.

 اقرتاح القوانن 

 يت�سرف جمل�س الن�اب 

ع����دة ب�عتب����ره �سري���كً� 

الت�سريعي���ة  العملي���ة  يف 

م���ع احلك�م���ة التي تقدم 

ل���ه،  الق�ان���ني  م�س�ري���ع 

اأك���ر مم���� ه���� �س�حب 

م���ع  الت�سري���ع  يف  ولي���ة 

جمل�س  الآخ���ر،  جن�ح���ه 

ال�سل�ك  وله���ذا  الأعي�ن، 

جتلي����ت متعددة تبز يف 

من���ط التع�م���ل م���ع دوره 

الق�انني، ومع  يف اقرتاح 

امل�ؤقت���ة، وغري  الق�ان���ني 

ذلك.

ف�لدور الت�سريعي اخل��س 

للمجل�س من حيث اقرتاح 

م�س�ري���ع الق�ان���ني يت�سم 

ب�ل�سع���ف ال�سدي���د كم���� 

ه� مبني يف اجلدول رقم 

ال���دورة  فخ���الل   .)2(

الع�دي���ة الث�ني���ة، قدم���ت مقرتح�ت لتعديل اأربعة ق�انني فق���ط، يط�ل كل واحد منه� م�دة واح���دة يف كل مرة. ومل تبد 

اللج����ن الدائم���ة املعنية على امتداد الدورة راأيه���� يف هذه املقرتح�ت لعر�سه� على املجل�س واتخ����ذ قرار ب�س�أنه� رغم 

العمل على اأن ت�سبح 

اللجان الدائمة مبثابة 

املطبــــخ الرئي�ســي 

واإن�ســاج  ملناق�ســــة 

الت�سريعــات والق�سايا 

املدرجــة على جدول 

اأعمالهـــــــا، وت�سبح 

اجلل�ســات  وظيـفــــة 

العامة هي الت�سويت 

اأ�سا�ساً على القرتاحات 

املقدمة مــن اللجان

اجلدول رقم )�(.

اإجنــــــــــــازات اللجــــــــــــان النيابيـــــــــة يف الــــدورة الثانيــــــة

اللجنــــــــــــــةالرقم

عدد 

الت�رشيعات يف 

بداية الدورة

املحال اإليها

يف العادية 

الثانية

اإ�ضافاتاملتبقياملنجز
املنجز يف 

اال�ضتثنائية

مرّحل 

للدورة 

الثالثة

�665�7�3�5الق�ن�نية�
2473282426امل�لية والقت�س�دية2
�--�--�ال�س�ؤون العربية والدولية3
�053�2�3�0الإدارية4
-�33�45الرتبية والثق�فة وال�سب�ب5

2--2222الت�جيه ال�طني6
8--28-�0ال�سحة والبيئة7
2--2222الزراعة واملي�ه8
���----العمل والتنمية الجتم�عية9

���2--2الط�قة والروة املعدنية�0

��
اخلدم�ت الع�مة وال�سي�حة 

والآث�ر

����--�

�2
احلري�ت الع�مة وحق�ق 

امل�اطنني

-------

-------جلنة فل�سطني�3

------جلنة الريف والب�دية�4

69262�74�0�767املجمـــــــــوع
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اأنه���� لي�ست بح�جة اإىل 

جه���د غري ع����دي يبر 

الت�أخري. 

ال����������دورة  يف  اأم��������� 

الث�نية،  ال�ستثن�ئية 

ف��ق��د ق����دم م��ق��رتح���ن 

�سي��سية،  طبيعة  م��ن 

ق���رار  اإىل  ي��ح��ت���ج���ن 

���س��ي������س��ي اأك������ر مم��� 

جهد  اإىل  ي��ح��ت���ج���ن 

ق��ب���ل  ومت  ت�����س��ري��ع��ي، 

ه�����ذي�����ن امل���ق���رتح���ني 

�سي��سية،  لع��ت��ب���رات 

لهم�  مك�ن  ل  اأن  رغ��م 

ال�ستثن�ئية  ال��دورة  يف 

التي ل تن�ق�س اإل م� اأدرج على جدول اأعم�له� يف الإرادة 

امللكية. )امل�دة 82 من الد�ست�ر(

وب�لت�يل، ف�إن جممل اإ�سه�م املجل�س اخل�م�س ع�سر يف 

والث�نية،  الأوىل  دورتيه  امتداد  على  الق�انني  اق��رتاح 

الأوىل،  ال��دورة  قدم� يف  ق�ن�ن  م�سروعي  على  يقت�سر 

هم� م�سروع ق�ن�ن �سندوق دعم الروة 

2008 والذي اأعيد من  احلي�انية ل�سنة 

جمل�س الأعي�ن يف الدورة الع�دية الث�نية 

الر�س�م  ف��ر���س  اإىل  احل���ج��ة  لن��ت��ف���ء 

اأ�سع�ر  هب�ط  بعد  مقرتحة  ك�نت  التي 

الأعالف، فيم� خ�سع ق�ن�ن رع�ية الثق�فة 

اإىل تعديل يف الدورة ال�ستثن�ئية الث�نية 

الإعالن�ت  على  الر�س�م  ن�سبة  خلف�س 

امل��ن�����س���رة يف ال�����س��ح���ف��ة والإذاع������ة 

اإىل   5 من  الع�مة  والأم�كن  والتلفزي�ن 

� ب�ملئة. هذان امل�سروع�ن ي�سرتك�ن يف 
قط�ع�ت  على  �سريبة  يفر�س�ن  ك�نهم� 

لن�  ويبدو  اأخرى،  قط�ع�ت  ل�س�لح  حمددة  اقت�س�دية 

اأنه يجب عدم ت�سجيع هذا املنحى يف فر�س ال�سرائب 

هن�ك  ك�ن  ف���إذا  للدولة،  ال�سريبي  النظ�م  ي�س�ه  لأن��ه 

قط�ع يدفع �سريبة اأقل مم� يجب، فيمكن زي�دة ن�سبة 

ال�سريبة عليه، واإذا راأى جمل�س الن�اب اأن هن�ك قط�عً� 

بح�جة اإىل دعم، فيمكن للمجل�س اأن يتخذ قرارًا يلزم 

احلك�مة بت�فري امل�ارد لدعم هذا القط�ع ف�رًا اأو لدى 

ل�سن  دومن� ح�جة  الت�لية  لل�سنة  الع�مة  امل�ازنة  اإعداد 

ق�ن�ن لكل ح�لة على حدة.

القوانن املوؤقتة

ي�سرتط الد�ست�ر يف م� يخ�س الق�انني امل�ؤقتة عر�سه� 

على جمل�س الن�اب يف اأول اجتم�ع يعقده، م�نحً� املجل�س 

هذه  يقر  اأن   :94 امل����دة  بح�سب  ه��ي  خ��ي���رات،  ثالثة 

الق�انني، اأو يعّدله�، اأو يرف�سه�، لكن يف املم�ر�سة 

العملية، ف�إن املجل�س يفر�س خي�رًا جديدًا مل ين�س 

اإىل  امل�ؤقتة،  الق�انني  »مترير«  ه�  الد�ست�ر  عليه 

البت يف م�سريه�.  التنفيذية  ال�سلطة  حني تقرر 

تع�د  م�ؤقتة  ق�انني  هن�ك  تك�ن  اأن  معنى  م�  واإل 

ال�سل�ك  هذا  م�ؤقتة.  زالت  وم�   �966 الع�م  اإىل 

مرتني:  الن�اب  ملجل�س  الت�سريعية  ب�ل�لية  يخل 

اللجنة  لدى  امل�ؤقت  الق�ن�ن  حجز  يتم  حني  مرة 

املخت�سة وعدم عر�سه على املجل�س، ومرة اأخرى 

الأعي�ن  جمل�س  حق  الن�اب  جمل�س  ي�س�در  حني 

ت�أخري  ك���ن  ول��ئ��ن  امل���ؤق��ت.  ب�لق�ن�ن  النظر  يف 

ب�ل�سرورة  ينط�ي  ل  امل�ؤقتة  الق�انني  بع�س  يف  البت 

على  مثاًل  ينطبق  ل  ذلك  ف�إن  �سلبية،  انعك��س�ت  على 

والذي   ،200� ل�سنة. .34 رقم  امل�ؤقت  النتخ�ب  ق�ن�ن 

مت ب�ل�ستن�د اإليه انتخ�ب جمل�سي الن�اب الرابع ع�سر 

واخل�م�س ع�سر. 

من ال�ا�سح اأن عدم بحث ق�ن�ن النتخ�ب امل�ؤقت يع�د 

لعدم وج�د �س�ء اأخ�سر من احلك�مة يف هذا الجت�ه، 

اجلدول رقم )2(.

االقرتاحات بقانون املقدمة للجان املخت�ضة يف الدورة الثانية العادية واال�ضتثنائية

القـــــــــــــــــــانونالرقم
تاريخ 

تقدميه

مقدمو 

االقرتاح
املو�ضــــــــــــــــوع

�
اقت���راح بتعدي���ل الم����دة 3 الفقرة ب من ق�ن����ن هيئة اعتم�د 

م�ؤ�س�س�ت التعليم

�2 ن�ئبً�2008/�0/27
ربط الهيئة برئي�س ال�زراء بدل وزير التعليم 

الع�يل

27 ن�ئبً�7/��/2008القتراح بتعديل م�دة.42.من ق�ن�ن المطب�ع�ت والن�سر2
عدم ج����از ت�قي���ف ال�سحفي نتيج���ة اإبداء 

الراأي مب�جب اأي ق�ن�ن

القت���راح بتعديل الم����دة.�9.م���ن الق�ن�ن الم�ؤق���ت لم�ؤ�س�سة.3

المح�ربين القدم�ء رقم.26.ل�سنة.�977

�6.ن�ئبً�9/��/2008
ج�از جمع.500.دين�ر كحد اأعلى من تق�عده 

اإىل الراتب الآخر الذي يتق��س�ه

�8 ن�ئبً��/2008/�2القتراح بتعديل م�دة من ق�ن�ن رقم 26 للغرف ال�سن�عية4
حتى تدفع فروع امل�ؤ�س�س�ت الر�س�م املت�جبة 

عليه� يف من�طق ت�اجده�

اإلغ�ء املع�هدة ردًا على خرق اإ�سرائيل له��0 ن�اب�2009/5/3اقتراح م�سروع ق�ن�ن للغ�ء مع�هدة ال�سالم5

6
م�س���روع ق�ن����ن ي�ؤكد عروب���ة الم���دن والبل���دات الفل�سطينية 

المحتلة ع�م.�948

�0 ن�اب2009/8/5
ت�أكيد عروب���ة املدن والبل���دات املحتلة الع�م.

�948

اإن  النائــب  اإلـــزام 

مل يكــن رئـــــــي�ساً 

اأحــد  اأو  للمجل�ــس 

بامل�سـاركة  نائبيــه 

يف ع�سويــة جلنـة 

واحـــدة على الأقل 

والنتــظــــــام يف 

اجتماعاتها ح�ســور 



8

من  املنتخب  للجن�ح  م��برًا  لي�س  هذا  لكن 

اأن ل مي�ر�س دوره على  الت�سريعية  ال�سلطة 

لتهيئة  وطنية  ح���ارات  رع�ية  ب�جت�ه  الأقل 

ت�افقي،  انتخ�ب  ق�ن�ن  ل�سدور  الأج����اء 

وذلك من منطلق اأهمية �سدور هذا الق�ن�ن 

يف  والبمل�نية  احلزبية  ب�حلي�ة  للنه��س 

اململكة. 

ورث جمل����س الن����اب اخل�م����س ع�س���ر م���� 

جمم����ع 79 ق�ن�ن���ً� م�ؤقت���ً� م���ن املج�ل����س 

ال�س�بقة يع����د الق�سم الأكب منه� اإىل عهد 

م�ساكل يف الأداء 

�سّجل جمل����س الن�اب يف 

دورت���ه الث�ني���ة جملة من 

مظ�هر اخللل التي تت�سل 

الت�سريع���ي، ويف  ب����لأداء 

م�سكلة  افتع����ل  مقدمته� 

مع ال�سح�ف���ة ك�إج�����راء 

ع��ل���ى  ردًا  انت�����ق�����م���ي 

ال�سحفية  التع��ليق���������ت 

ا�ستطالع�ت  نت�ئ���ج  على 

مراك���ز  اأجرته����  لل���راأي 

اأظهرت  خمتلفة،  اأبح�ث 

عدم ر�س���� الأردنيني عن 

اأداء جمل�س الن�اب، حيث 

اأغلبية ني�بية لرد  �س�تت 

ال���ذي  الق�ن����ن  م�س���روع 

احلك�م���ة  ب���ه  تقدم���ت 

لإلغ����ء �سريب���ة ال���� 5 يف 

املئ���ة عل���ى الإعالن�ت يف 

و�س�ئل الإعالم. 

كذل���ك ف���ّ�ت املجل����س يف دورت���ه ال�ستثن�ئي���ة 

الث�ني���ة، فر�س���ة البت يف ت�سريع����ت مف�سلية 

مثل ق�ن�ن ال�سم�ن الجتم�عي وق�ن�ن �سريبة 

الدخ���ل، والنظ����م الداخل���ي للمجل����س. فعلى 

�سعي���د ق�ن����ن ال�سم�ن الجتم�ع���ي اجلديد، 

اأبدى ن����اب مياًل لع���دم بح���ث الق�ن�ن خالل 

الدورة لأ�سب�ب غ���ري وا�سحة، وك�نت النتيجة 

هي ع���دم بحث هذا الق�ن����ن فعاًل رغم وج�د 

حك�مة عل���ي اأب� الراغب اإب�ن حل جمل�س الن����اب الث�لث ع�سر 

يف الف���رتة م���ن مت����ز �200 اإىل �7 حزي���ران 2003 كم���� ه� 

م��س���ح يف اجلدول رق���م )3(. وخالل ولي���ة املجل�س اخل�م�س 

ع�س���ر، اأ�س���درت حك�مة املهند�س ن����در الذهب���ي ثالثة ق�انني 

م�ؤقتة )ملحق ق�ن����ن م�ازنة، الب�ر�س����ت الأجنبية، وال�سم�ن 

الجتم�ع���ي( يف فرتات عدم انعق����د املجل�س. ومن بني جمم�ع 

الق�انني امل�ؤقتة التي ي�سبح عدده� 82 ق�ن�نً�، �سيتم ترحيل 52.

ق�ن�ن���ً� اإىل جمل�س الن�اب ال�س�د�س ع�سر، بعد اأن اأجنز املجل�س 

اخل�م�س ع�س���ر منه�، 23 ق�ن�نً� يف ال�سنة الأوىل، و7 ق�انني يف 

ال�سنة الث�نية.

م�جب����ت ج�هري���ة لبحث���ه حلم�ي���ة م����ارد �سن���دوق ال�سم����ن 

الجتم�ع���ي م���ن ال�ستنزاف، الأم���ر ال���ذي »وّرط« احلك�مة يف 

اإ�سدار ق�ن�ن م�ؤقت مع���دل لق�ن�ن ال�سم�ن الجتم�عي ملع�جلة 

اجل�انب امللحة يف الق�ن�ن.

وفيم� يخ�س م�سروع ق�ن����ن �سريبة الدخل، فقد ن�ق�س املجل�س 

�� م����دة من���ه، قب���ل تن�سي���ب احلك�م���ة ب�إنه����ء ال���دورة، وهن� 
ت�سرف���ت احلك�مة كم� ل� اأنه� فق���دت الثقة بقدرة املجل�س على 

النته����ء من من�ق�سة امل�سروع واإح�لته اإىل جمل�س الأعي�ن �سمن 

مهل���ة زمنية مقب�لة، رغم اأن املجل�س عقد �ست جل�س�ت اإ�س�فية 

يف غري امل�اعيد الأ�سب�عية املعت�دة. 

اجلدول رقم )3(

القوانني املوؤقتة املنجزة يف ال�ضنتني االأوىل والثانية ح�ضب �ضنوات ال�ضدور 

ال�ضنةالرقم
يف بداية 

املجل�س

قوانني �ضدرت 

خالل.2009-2008

املنجز يف 

الدورة 

االأوىل

املنجز يف 

الدورة 

الثانية

املرّحل للدورة 

الثالثة

�*�979-�9666---6

2�989�--�0

3�993�---�

4�997�---�

5200��5-429
6200224-8��5
7200325-6��8
82005�-�--

920075-4-�

�02008-2-2-

��2009-�--�

79323752املجموع

)*(.الق�ان���ني الت���ي �سدرت خالل هذه الفرتة ه���ي اأ�س��سً� الق�ن�ن امل�ؤقت رقم.79.ل�سنة.�966.ق�ن�ن تنظيم املدن والق���رى والأبنية، دخلت عليه.تعديالت من 

�979..وم� زال الق�ن����ن الأ�سلي والق�انني املعدلة ل���ه �س�رية املفع�ل  .،�978 .،�975 .،�973 خ���الل خم�س���ة ق�انني م�ؤقتة يف ال�سن����ات الت�لي���ة:.�967،.

ب�سفته� ق�انني م�ؤقتة.
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اأم���� فيم� يتعل���ق ب�لنظ����م الداخلي، فهذه ه���ي الدورة 

ال�ستثن�ئي���ة الث�ني���ة يف ولي���ة املجل����س الت���ي مل ينجح 

فيه���� الأخي���������ر يف ب��ح���ث التع����ديالت عل���ى الن�����ظ�م 

ال������داخل���ي، واإذا م� ا�ست������ذكرن���� اأن جم���ل�س الن�����اب 

الرابع ع�سر )2003-2007( فّ�ت فر�س تعديل النظ�م 

الداخلي، فهذا يعك����س عدم اإعط�ء الن�اب هذه امل�س�ألة 

م���� ت�ستحقه من اهتم����م. وتكمن الإ�سك�لي���ة هن� يف اأن 

تعديل النظ�م الداخلي ميثل �سرورة ق�س�ى لتفعيل دور 

املجل����س وف���ق روؤى واآلي�ت عمل جدي���دة، وب�لت�يل لي�س 

مفه�مً� هذا الت�أجيل امل�ستمر لهذه املهمة احلي�ية.  

3 - املوازنة العامة 
الع����دة  يف  امل�ازن���ة  من�ق�س����ت  ت�ستغ���رق 

، وت�ستقطب 
)�(

م���� ل يقل عن ثالث���ة اأي����م

اهتم����م الراأي الع����م وال�سح�ف���ة بدرجة 

تل���ي الهتم����م بجل�س����ت الثقة ب�ل����زارة. 

وب�لن�سب���ة لتق�ليد العم���ل الني�بي الأردين، 

فه���ذه حمط���ة ملن�ق�س���ة ال�سي��س���ة الع�م���ة 

للحك�م���ة، بل والدولة ب�س���كل ع�م. وبرغم 

اأن من �سالحي�ت رئي�س جمل�س الن�اب اأن 

يقفل ب����ب النق��س اإذا راأى اأن امل��س�ع قد 

ا�ست�ف���ى بحثه، اإل اأن���ه ل يحق له قفل ب�ب 

النق�����س  يف م��س�ع امل�ازنة الع�مة اإل بعد 

اأن يتح���دث جميع ط�لبي ال���كالم، كم� ه� 

احل�ل يف من�ق�س�ت الد�ست�ر والثقة واملن�ق�سة الع�مة. 

لكن ب�لنظر اإىل اجت�ه�ت من�ق�سة م�ازنة الع�م 2009،.

ف�إن ال�سمة الب�رزة هي هدر ال�قت، وا�ستنزاف واجب�ت 

ال�ظيف���ة الني�بي���ة، بت�سجيل ق�ئمة ط�يل���ة من املط�لب 

اجله�ية التي تتلى حتت القبة كم� ل� اأن هذا ه� التعبري 

ع���ن درجة اهتم����م الن�ئب مبط�لب دائرت���ه النتخ�بية 

ورمب���� حم�فظته اأي�س����ً. وبرغ���م اأن احلك�مة جت�هلت 

يف رده���� على من�ق�س�ت الن����اب مط�لبهم اجله�ية، اإل 

ان امل�ازن���ة ح�زت عل���ى ثقة ع�لية اإذ �س���ّ�ت ل�س�حله� 

)�(  ب���داأت من�ق�سة امل�ازنة بت���الوة تقرير اللجنة امل�لي���ة والقت�س�دية ح�ل 

م�س���روع ق�ن����ن امل�ازن���ة الع�م���ة لل�سن���ة 2009، ي����م 23/��/2008،.

و27/��/2008 بجل�س�ت  وا�ستم���رت خالل ثالثة اأي����م اأخ���رى 25 و26.

�سب�حي���ة وم�س�ئي���ة قدم���ت خالله���� 89 مداخل���ة، فيم���� �سّل���م 6 ن�اب 

مداخالتهم مكت�بة اإىل الأم�نة الع�مة للمجل�س.

77 ن�ئبً� مق�بل اعرتا����س 9، وامتن�ع 3 عن الت�س�يت، 
وذلك من اأ�سل 89 ن�ئبً� ح�سروا جل�سة الت�س�يت.

ولع���ل ال�سبب اجل�هري ال���ذي يقّيد ق���درة الن�اب على 

الت�أثري على اجت�ه�ت امل�ازنة ه� التحديدات الد�ست�رية 

لق�ن����ن امل�ازن���ة الع�مة، وحقيق���ة اأن املن�ق�س���ة الع�مة 

للم�ازن���ة تتم بعد ا�ستكم����ل بن�ئه�، م���� يح�سر جم�ل 

)2(
تدخل الن�اب يف خف�س النفق�ت فقط.

 ف�مل����دة ��2، فقرة 3  من الد�ست����ر تن�س على انه »ل 

يج����ز نقل اأي مبلغ يف ق�سم النفق�ت من امل�ازنة الع�مة 

م���ن ف�سل اإىل اآخ���ر اإل بق�ن�ن«، وتن����س الفقرة 4 من 

امل����دة ذاته� »ملجل����س الأمة عن���د املن�ق�سة يف 

م�سروع ق�ن����ن امل�ازنة الع�م���ة اأن ينق�س من 

النفق����ت يف الف�س�ل بح�سب م� ي���راه م�افقً� 

للم�سلح���ة الع�م���ة ولي�س ل���ه اأن يزيد يف تلك 

النفق����ت، ل بطريق���ة التعدي���ل ول بطريق���ة 

القرتاح املقدم على حدة...«.

وغني عن البي�ن هن� اأن الد�ست�ر يحّ�ل الن�اب 

اإىل لعب���ني ث�ن�ي���ني يف �س�أن امل�ازن���ة، وحتى 

حينم���� اتخذ الن����اب قرارًا بخف����س النفق�ت 

يف م�ازن���ة الع����م 2009 بن�سب���ة �0 يف املئة، 

يف واح���دة م���ن املرات الن����درة الت���ي مي�ر�س 

فيه� التخفي�س، لأنه� م�ازنة ت��سعية مل ت�أخذ 

ب�لعتب�ر مف�عيل الأزم���ة امل�لية الع�ملية، فقد 

ا�ستثن����ا اأوًل الرواتب والأج�ر، ثم �س�ت�ا على بن�د غري 

حم���ددة الأرق����م، لأن اأم���ر ت�زيع الن�سبة ت���رك لتقدير 

احلك�مة بعد م�افقة املجل�س على ا�ستثن�ء وزارتي الدف�ع 

والداخلية ونفق�ت الأم�ن الجتم�عي من التخفي�س. 

ي�س����ف اإىل ذل���ك اأن جمل����س الن����اب ين�ق����س امل�ازنة 

الع�مة مب���� هي اأرق�م تقديرية بينم� ل ين�ق�س احل�س�ب 

اخلت�مي الذي ميثل اأرق�مً� فعلية.

جمل����س الن����اب يجب اأن يك����ن �سريكً� فعلي���ً� يف تقرير 

اجت�ه����ت امل�ازن���ة، واإىل اأن يت���م تعدي���ل الد�ست�ر مب� 

ي�سم���ح بذل���ك، ف�إن���ه ل ب���د من اإج���راء تعدي���الت على 

)2(  ي�ستطي���ع جمل�س الن�اب بعد انته����ء املن�ق�سة الع�مة للم�ازنة، اأن يقرتح 

و�س���ع ق�انني لإحداث نفق�ت جديدة بح�سب الفقرة 4 من امل�دة ��2 من 

الد�ست�ر، لكن هذا احلق غري معم�ل به من الزاوية العملية.

تكــون  اأن  �سمــان 

اللجان  اجتماعــــــات 

مفتـــــوحــة وتكون 

نتائج اأعمـــــــــــالها 

املناق�ســة  ووقائــع 

الت�سويت  واجتاهات 

فيهــا متاحــة للراأي 

عــدا  فيمــا  العــام، 

ا�ســـــتثنائية  حــالت 

عــــــليها  ينــــــ�س 

الداخلي النظــــــام 
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النظ����م الداخل���ي ملجل�س الن����اب ترتقي ب���دور املجل�س 

يف من�ق�س���ة امل�ازنة واإقراره�، وم���ن ذلك ف�سل اللجنة 

امل�لي���ة والقت�س�دية اإىل جلنة م�لية واأخرى اقت�س�دية، 

وهن�ك مقرتح�ت ني�بي���ة تدع� ل�ستحداث جلنة خ��سة 

ب�مل�ازنة الع�مة.

كذلك ينبغي اأن يت�ح للجنة امل�لية وممثلي الكتل الني�بية 

الطالع على م�س���ّ�دة م�سروع 

امل�ازنة قبل اإح�لته ر�سميً� اإىل 

جمل�س الأمة يف �سيغة م�سروع 

ق�ن����ن، وذل���ك للتف�و����س مع 

احلك�م���ة يف وق���ت مبكر ح�ل 

اجت�ه����ت التعديل التي تراه� 

اللجن���ة امل�لية وممثل���� الكتل 

ُملحة و�سروري���ة، ويف مقدمة 

ذلك، املن�قلة بني بن�د الإنف�ق 

من���ه،  الراأ�سم����يل  وخ��س���ة 

مب� يخدم الأول�ي����ت ال�طنية 

الأكر اإحل�حً�.

وكلم���� مت الق���رتاب م���ن هذا 

الت�جه، يتح�ل الدور الني�بي يف من�ق�سة واإقرار امل�ازنة 

اإىل دور ف�عل، واملهم اأن يت�ح للمجل�س التدخل يف ال�قت 

املن��سب. ولع���ل من �س�أن ذلك اأن ينه���ي التقليد الب�ئ�س 

الذي ي�سع الن�اب يف م�قع امل�ستجدي خلدم�ت واأعطي�ت 

حك�مية، ل يف م�قع ال�سريك يف اتخ�ذ القرار. 

وب��ستعرا����س جمم�ع املط�ل���ب الني�بي���ة اخلدمية، ف�إن 

حتقيقه���� يحت����ج اإىل م�ازنة �سخم���ة. وم���ع اأن الن�اب 

يدرك�ن ذل���ك، لكنه اأ�سب���ح يف مرتبة الع���رف والع�دة. 

هذا الأمر اأكدته اآمن���ة الغراغري، اإذ ق�لت يف من�ق�سته� 

للم�ازن���ة اإنه� ل� اأوردت كل مط�ل���ب دائرته� »لحت�جت 

اإىل م�ازنة بح�له�«. لكن ذلك مل يثنه� عن تقدمي ق�ئمة 

مط�لب ت�سم �6 بندًا. 

وتت�س���م مط�لب الن����اب اخل��سة بدوائره���م النتخ�بية 

ومن�طقهم ب�لتن����ع، وت�سمل خمتلف اخلدم�ت ال�سحية 

والتعليمي���ة والبنية التحتي���ة والتنم�ية. ومن الأمثلة على 

ذلك �سق طريق زراعية، تعبيد �س�رع، اإق�مة مركز �سحي 

اأو ترفيع���ه اإىل مرك���ز �س�م���ل، وفت���ح مدر�س���ة. لكن اإىل 

ج�نب ذلك هن�ك مط�لب تنطلق من فكرة املح��س�سة، 

ف�ل���كل ي�سك� ويريد ح�سة من املن��سب العلي� يف الدولة، 

اأو اإن�س�ء م�ست�سفى، اأو فتح ج�معة اأو كلية ج�معية، برغم 

اأن ذلك يجب اأن يخ�سع ملع�يري وطنية.  

عدا عن ذلك، ف�إنه رغم اأن مط�لب الن�اب اخلدمية غري 

ق�بل���ة للتحقيق، ف�إنهم يعّدون ق�ئمة به����، ويتل�نه� اأم�م 

املجل�س. وم���ن الأمثلة على ذلك، م� ق�له ي��سني الزعبي 

بعد اأن �سرع يف تقدمي مط�لب دائرته من اإنه »على يقني 

ب�أنه بعد اعتم�د امل�ازن���ة ل جم�ل لالإ�س�فة اإل بق�ن�ن«. 

وك�ن ع�اد الزوايدة قد اأ�س�ر اإىل اأن ق�ئمة مط�لب اأبن�ء 

دائرته ط�يلة، و�سرده� يحت�ج »ل�س�ع�ت«، ثم اأّكد اأنه اإن 

فعل فلن يغرّي يف ال�اقع قيد اأمنلة، فقد »و�سعت احلك�مة 

م�ازنته� وح�سمت اأمر اأول�ي�ت اإنف�قه�«. 

لك���ن رئي����س كتلة جبهة العم���ل الإ�سالم���ي ال�سيخ حمزة 

من�س����ر، ك�ن الأك���ر و�س�ح���ً�، اإذ اأك���د يف مداخلت���ه 

ال�سخ�سي���ة اأنه �سيت�سل ب�ل����زراء املعنيني لتنفيذ م� ه� 

معتم���د من مط�لب دائرته يف اخلط���ط ، و«لإدراج م� مل 

يدرج يف امل�ازنة الق�دمة«. 

وبرغ���م ذل���ك يلج�أ ن����اب لل�سك����ى من نت�ئ���ج »جت�هل« 

احلك�م���ة املعت�د ملط�لبهم اجله�ي���ة، رغم اأنهم قدم�ه� 

يف من��سب�ت �س�بقة، دون مراع�ة اأنهم يقدم�ن مط�لبهم 

يف وقت وظرف غ���ري من��سبني. ف�لن�ئ���ب ن�جح امل�مني 

�سك� مثاًل من اأن املط�لب التي حتت�جه� حم�فظة عجل�ن 

»هي املط�ل���ب ذاته�« التي حتدث عنه� قبل ح�ايل �سنة، 

ومل يتحقق منه� �سيء. وب�ملثل �سك� الن�ئب حممد احل�ج 

من اأن »ل�اء الر�سيفة تتكرر مط�لبه دون اأن تتحقق«. 

املط�ل���ب الرئي�سية التي ا�ستج�ب���ت له� احلك�مة مل تكن 

مط�ل���ب جه�ية، ب���ل مط�لب وطني���ة ع�م���ة، اأهمه� ورد 

يف ت��سي����ت اللجنة امل�لية والقت�س�دي���ة، واأكدت عليه� 

اأغلبية ني�بية وا�سعة.

البديل ع���ن ح�سد املط�ل���ب اخلدمية للدوائ���ر واملن�طق 

النتخ�بي���ة ه� من�ق�س���ة ال�سي��س�ت الع�م���ة للحك�مة م� 

دام اأن الن����اب يدرك����ن اأن م�ازنة الدول���ة لل�سنة امل�لية 

الالحقة هي وثيقة �سي��س�ت اقت�س�دية واجتم�عية. ويف 

هذا الإط����ر، هن�ك مط�ل���ب وطنية ع�م���ة عندم� تلقى 

دعمً� من ع���دد كبري من الن�اب، ف����إن احلك�مة ت�سطر 

لال�ستج�بة اإليه� بدرجة اأو اأخرى.

اإن�ســاء ديوان ت�سريع 

)وحدة دعم قانوين( 

يف املجل�ــس تكون 

تقدمي  مهمـــــــته 

للنــواب  امل�ساعــدة 

يف �سياغة القوانني 

ويختــار  املقرتحــة، 

اأع�ســاوؤه مــن خرباء 

وذوي  القـــــــانــون 

يف  الختــــ�سا�ــس 

امليادين ذات ال�سلة
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فيم����� تلقى �� وزي����رًا اآخر اأربعة 

اأ�سئلة فم� دون. 

تظهر ك�س�ف الأ�سئلة الني�بية اأن 

قلة من الن�اب هم الذين ي�جه�ن 

الأ�سئل���ة، فيم� تن�أى الأغلبية عن 

مم�ر�سة هذا احل���ق، حيث يبلغ 

ع���دد ال�س�ئلني م���ن الن�اب على 

امت���داد �سنة ك�ملة، م� جمم�عه 

46 ن����������ئب���ً�، م���� يع��ن���ي اأن 64.

ن�ئب���ً�، اأو م� يع�����������دل 58.2.%،.

مل ي�جه����ا اأي �س����ؤال للحك�مة، 

وه���ذا يك�سف ع���ن حجم الط�قة 

الني�بي���ة املعطل���ة ع���ن مم�ر�سة 
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اجلدول رقم )4(

عدد االأ�ضئلة النيابية املوجهة للحكومة خالل ال�ضنة الثانية 

الـــــــدورة

عدد 

النواب 

ال�ضائلني

عدد 

الوزراء 

املعنيني

عدد 

االأ�ضئلة

اأ�ضئلة 

اأجيب 

عنها

عدد 

جل�ضات 

الرقابة

اأ�ضئلة 

مدرجة

منها 

من 

دورة 

�ضابقة

اأ�ضئلة 

مل 

تناق�س

29�5�05803�3868�5الع�دية الث�نية
م� بعد الع�دية 

الث�نية
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)*(.هذه الأرق�م ت�ستمل على تكرارات لأن الن�ئب نف�سه قد ي�جه اأ�سئلة يف اأكر من فرتة، وال�زير نف�سه ميكن اأن يتلقى اأ�سئلة يف اأكر من فرتة. 

اأم� دون التكرارات، ف�لعدد.83.ي�سبح.46،.والعدد.47.ي�سبح.�2.

اجلدول رقم )5(

توزيع االأ�ضئلة على الكتل النيابية خالل ال�ضنة الثانية

الكتلةالرقم
عدد اأع�ضاء 

الكتلة

عدد االأ�ضئلة 

املوجهة للحكومة

ح�ضة الكتلة من 

االأ�ضئلة )%(

%5446التي�ر ال�طني�. .�6.9

%�5�3ال�طنية الدميقراطية2 .4.8

%�2�7الإخ�ء3. .26.�

%694العمل الإ�سالمي4. .34.6

%�448امل�ستقل�ن5. .�7.6

�00.%272 �س�ؤاًل��0 ن�اباملجموع

ثانياً: الأداء الرقابي.

- الأ�شــــــئلــة   �
بل���غ ع���دد الن����اب الذي���ن وجه����ا اأ�سئلة 

للحك�م���ة خالل ال�سن���ة الث�ني���ة للمجل�س 

الت���ي  272 للحك�م���ة  46 ن�ئب���ً�، قّدم����ا 
اأج�ب���ت عن 2�4 �س�ؤاًل منه����. واأدرج من 

ه���ذه الأ�سئل���ة م���� جمم�ع���ه �38 �س����ؤاًل 

�سمن ث���الث جل�س�ت خ�س�س���ت لالأ�سئلة 

وال�ستج�اب����ت والقرتاح����ت برغبة، من 

�سمنه���� 68 �س�ؤاًل م���ن ال�سنة الأوىل، كم� 

ه� مبني يف اجلدول رقم )4(. 

ولقد خ�س�س املجل�س ثالث جل�س�ت رق�بية 

وال�ستج�اب����ت  لالأ�سئل���ة  فق���ط 

يف  الث�ني���ة  الع�دي���ة  دورت���ه  يف 

ت�سرين الأول 2008، ويف �سهري 

ك�ن����ن الث����ين و�سب����ط 2009..

وك�ن���ت جل�س���ة ق���د تق���ررت يف 

�2/��/2008 لكنه���� مل تعق���د 
لعدم اكتم�ل الن�س�ب الق�ن�ين، 

م� دفع برتحيل الأ�سئلة املطروحة 

عل���ى جدول اأعم�له���� اإىل جل�سة 

لحقة. اأم� ال�زراء الذين وجهت 

رئي����س  فه���م  الأ�سئل���ة،  اإليه���م 

ويحت���ل  وزي���رًا.  و20  ال����زراء، 

رئي�س ال����زراء ح�سة الأ�سد من 

% ب�لنظر  الأ�س�ئ�لة، بن�سبة 62.6.

لكرة امل�ؤ�س�س�ت والدوائر احلك�مية التي ترتبط 

مب��سرة برئي�س ال�زراء. 

اأم���� ال�زراء الذين تلق�ا اأكر م���ن ع�سرة اأ�سئلة، 

فه���م وزراء: املي����ه )�4 �س����ؤاًل(، العم���ل )�2.

�س����ؤاًل(، والتعلي���م الع����يل )�� �س����ؤاًل(. يل���ي 

ه����ؤلء وزراء تلق�ا م� ب���ني 5-9 اأ�سئلة، هم وزراء 

ال���زراعة، وال�سن���ع���ة والتج��������رة )9 اأ�سئلة(، 

الت�س����������لت )7 اأ�سئلة(، ال�سحة )6 اأ�سئلة(، 

والط�قة والروة املعدني����ة، والأوق�ف )5 اأ�سئلة(، 
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الرق�بة على احلك�مة، وبخ��سة اأن الن�اب ي�جه�ن 

الأ�سئلة ب�سفتهم ال�سخ�سية ولي�س الكتل�ية.

وتك�س���ف الأ�سئلة الني�بية بح�سب م���� يبينه اجلدول 

رق���م )5( عن فروق كبرية يف درج���ة اإقب�ل اأع�س�ء 

الكتل الني�بية على مم�ر�س���ة الرق�بة على احلك�مة 

م���ن خالل الأ�سئلة. واملف�رق���ة الالفتة هي اأن اأ�سغر 

جمم�عة ني�بية )كتلة جبهة العمل الإ�سالمي( التي 

تت�أل���ف من �ست���ة اأع�س�ء، هي الأن�س���ط يف مم�ر�سة 

الرق�ب���ة، وحتت���ل اأ�سئلته� م���� ن�سبت���ه 34.6.% من 

اإجم����يل الأ�سئل���ة، متف�قة بذلك عل���ى كتلتي حزب 

التي����ر ال�طن���ي )�.49.% م���ن ع�س�ي���ة املجل����س( 

م����ن ع�س�ي����ة   % الدميقراطي���ة )�3.6. وال�طني���ة 

.% املجل�س( اللتني بلغت ح�ستهم� معً� من الأ�سئلة الني�بية 2�.7.

فقط. اأم� كتل����ة الإخ�ء، وجم���م���عة امل�ست��ق���لني، فقد وجهت��� م� 

% م����ن الأ�سئلة على الت�ايل، م� يف�ق  % و�7.6. ن�س������بت����ه �.26.

ن�سبتيهم� من ع�س�ية املجل�س بعدة نق�ط.

وبرغ���م اأن الأ�سئل���ة ه���ي اأك���ر اأدوات الرق�بة فع�لي���ة واأكره� 

ا�ستخدام���ً� يف جمل�س الن�اب الأردين، ع���الوة على ك�نه� ب�ابة 

الدخ����ل اإىل ال�ستج�اب����ت، اإل اأنه���� تفقد كثريًا م���ن اأهميته� 

لالأ�سب�ب الت�لية:

- جت�ه���ل احلك�مة لأعداد كب���رية من الأ�سئل���ة الني�بية وعدم 

الإج�ب���ة عليه�، وقد بل���غ عدده� 58 �س�ؤاًل، وه���ذا يع�دل م� 

% من اإجم�يل ع���دد الأ�سئلة. ومع ذلك مل ير  ن�سبت���ه 2�.3.

ه���ذا التق�سري احلك�مي رد فعل املجل����س، اأو رد فعل الن�اب 

ب�سف�تهم الفردية، برغم اأن النظ�م الداخلي ملجل�س الن�اب 

يجيز يف م�دته رقم ��2/ب »حت�يل ال�س�ؤال اإىل ا�ستج�اب، 

اإذا مل جتب احلك�مة خالل مدة �سهر من ورود ال�س�ؤال اإليه�«، 

بينم� مل مي�ر�س هذا احلق �س�ى اأربعة ن�اب.

- اإن الق�س���م الأك���ب م���ن الأ�سئلة ي�جه���ه للحك�مة عدد حمدد 

م���ن الن�اب، حيث وّج���ه 7 ن�اب فقط اأكر م���ن ن�سف عدد 

.% الأ�سئلة، وحتديدًا م� ن�سبته 55.5.

-.تتمثل اأبرز مظ�ه����ر اخللل فيم� يتعلق مب��س�ع 

الأ�سئلة، يف ت�أخر احلك�مة ب�لإج�بة عن اأ�سئلة 

ني�بي����ة مب� يتج�وز املهل����ة الق�ن�نية التي ين�س 

عليه� النظ�م الداخلي، ويف عدم حتديد النظ�م 

الداخل����ي ملجل�����س الن�اب ل�ت����رية الجتم�ع�ت 

املخ�س�س����ة لهذا البند الرق�ب����ي، والتي ينبغي 

اأن ل تقل عن جل�سة واحدة يف ال�سهر. 

عالوة على ذلك، ف�إن كثريًا من الن�اب ي�جه�ن 

اأ�سئل���ة غ���ري ج�هري���ة، م� يف���رغ ه���ذا اجل�نب 

الرق�ب���ي من م�سم�ن���ه، كذلك ف����إن املب�لغة يف 

طلب املعل�م����ت ال�سخ�سية مبعزل عن وظيفته� 

و�سلته���� ب�ل�سي��س����ت الع�مة للدول���ة، ل يكر�س 

اأهمي���ة خ��سة لهذا اجل�ن���ب الرق�بي، ل بل اأدى 

اإىل نتيجة مغ�ي���رة اإذ دفع رئي�س جمل�س الن�اب 

املهند����س عبد اله�دي املج�يل لال�ستئن��س براأي 
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اجلدول رقم )6(

االأ�ضئلة النيابية موزعة ح�ضب ال�ضيا�ضات

عدد الأ�سئلةال�ســــــــيا�ســـــــــــــــــــــاتالرقم

���القت�س�د وامل�ل والعم�ل�
49البنى التحتية2
43التنمية والرف�ه الجتم�عي3
32التعليم والتعليم الع�يل والبحث العلمي و�س�ؤون دينية4
24التت�سريع والعدل5
�4الدميقراطية وال�سالح ال�سي��سي6
�0ال�سي��سة اخل�رجية والعالق�ت الدولية7

283*..................املجموع

)*(.عدد الأ�سئلة الإجم�يل ه� 272 �س�ؤاًل فقط، لكن العدد ارتفع هن� ب�سبب ت�سنيف عدد من الأ�سئلة �سمن اأكر 

من �سي��سة واحدة



�3

دي�ان تف�سري الق�انني لتف�سري امل�دة ��5/ج من النظ�م 

 ي�جب اأن ل يت�سمن 
)�(

الداخلي، ف�أ�سدر الدي�ان قرارًا

ال�س�ؤال الني�بي امل�جه للحك�مة اأي طلب اأو ذكر لأ�سم�ء 

اأ�سخ�����س. وم���ن املرج���ح اأن ي�ستخدم ه���ذا القرار من 

قب���ل حك�م�ت ق�دمة للتهرب من اإعط�ء معل�م�ت تتعلق 

ب�أ�سخ��س قد تك�ن �سرورية لالإح�طة مب��س�ع معني.

عل���ى �سعي���د اآخر، فق���د بنّي 

ت�زي���ع الأ�سئل���ة الني�بية على 

ال�سي��س����ت الع�م���ة، كم� ه� 

م��سح يف اجلدول رقم )6(، 

اأن حم����ر “القت�س����د وامل�ل 

والأعم����ل” ي�ست�أث���ر ب�ملرتبة 

�س����ؤاًل،   ��� ب�اق���ع  الأوىل 

يلي���ه حم����ر البن���ى التحتية، 

والتنمي���ة والرف�ه الجتم�عي 

ب�اق���ع 49 و43 �س����ؤاًل عل���ى 

الت����ايل. ويلف���ت النتب����ه اأن 

“الدميقراطية  مث���ل  ق�سي���ة 

والإ�سالح ال�سي��سي”، ج�ءت 

يف املرتبة قبل الأخرية ب�اقع 

�4 �س�ؤاًل فقط.  

)�( القرار رقم 2.ل�سنة.2009 ال�س�در بت�ريخ 2009/7/29..

2 - ال�شتجوابات
ال�ستج�اب ه� اأحد اأهم اأدوات الرق�بة الرق�بة البمل�نية، 

اإذ ي�س���ع الن�ئ���ب وال�زير املعني���ني على املح���ك، لأنه قد 

يف�س���ي اإىل ط���رح الثق���ة ب�ل�زي���ر 

املعن���ي اأو ب�حلك�مة. وه���ذا يف�سر 

حمدودي���ة ع���دد الأ�سئل���ة الني�بية 

تتح����ل  الت���ي  للحك�م���ة  امل�جه���ة 

اإىل ا�ستج�اب����ت كم� ه���� مبني يف 

اجلدول رقم )7(.

م���ن  القلي���ل  ف����إن  ذل���ك،  م���ع 

اإىل  طريق���ه  يج���د  ال�ستج�اب����ت 

البحث حت���ت القبة. كم� اأن اأيً� من 

ه���ذه ال�ستج�اب�ت، مل ي�سفر، على 

مدار ولية املجل�س اخل�م�س ع�سر، 

عن ت�س�يت على الثقة، ول اأي�سً� يف 

اأي من املج�ل�س الني�بية ال�س�بقة.    

الثغ���رة الرئي�سي���ة يف م��س����ع ال�ستج����اب، تتمثل يف اأن 

الد�ست����ر ي�س���رتط عدم من�ق�س���ة ال�ستج����اب قبل مرور 

ثم�ني���ة اأي����م اإل اإذا ارت����أى ال�زير تق���دمي امل�عد، لكنه ل 

ي�س���ع �سقف���ً� زمنيً� مل�ع���د طرحه للمن�ق�سة حت���ت القبة، 
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اجلدول رقم.)7(

اال�ضــــــتجوابـــــات خـــــــالل ال�ضـــــــــــــنة الثــــــانية

)2009/2/5 - 2008/�0/5(

مقدم اال�ضتجواب
الوزير 

املعني.

تاريخ 

التقدمي
النتيجةالدورةاملو�ضوعتاريخ الرد

�9/�/�22009/�/2009الط�قةن�رمي�ن الرو�س�ن
عمل ال�زير بعد 

ال�ستيداع

ن�ق�س.الع�دية.2

اأّجل.الع�دية.2م�ؤمتر احت�د العم�ل 2008/�0/302008/�2/�6العملب�س�م حدادين

ن�ق�سالع�دية.2امتي�ز الف��سف�ت�9/�/2008/�2/282009.املاليةع�اد الزوايدة

اأّجلالع�دية.2خم�لف�ت الف��سف�ت�9/�/2008/�2/282009الط�قةع�اد الزوايدة

اأّجلالع�دية.2خم�لف�ت الف��سف�ت�9/�/2008/�2/282009البيئةع�اد الزوايدة

ع�اد الزوايدة
ال�سن�عة 

والتج�رة

اأّجلالع�دية.2خم�لف�ت الف��سف�ت�9/�/2008/�2/282009

.-26/�/2009التعليم الع�يلحمم�د اخلراب�سة 

جت�وزات يف ج�معة 

البلق�ء

مل يبحثالع�دية.2

مرزوق الدعجة
التنمية 

الجتم�عية

2009/5/2�-

الأحداث يف مركز 

اأ�س�مة بن زيد

مل يبحثبعد.الع�دية.2.

رمي الق��سم
التنمية 

الجتم�عية

مل يبحثا�ستثن�ئية.2حزمة الأم�ن الجتم�عي-��/2009/6

مل يبحث.ا�ستثن�ئية.2احلك�م الإداريني -2009/7/20رئي�س ال�زراء�سالح الزعبي

اآليـــــــــات  تفــعيل 

املذكــرات  متابعــة 

التــي  والعرائ�ــس 

يتقدم بهــا النواب، 

جل�ســـــات  والتــزام 

العامــة  املناق�ســة 

بتو�سيات  باخلــروج 

اإجــراءات حمددة،  اأو 

وذلك مــن اأجل رفع 

�سوية الدور الرقابي 

وتعزيــز  للمجل�ــس 

ثقة املواطن بدوره



�4

م���� يعني اأن الأمر م���رتوك لتقدير رئ��سة املجل�س. ويف 

كثري من الأحي�ن، ف�إن ت�أخري طرح ال�ستج�اب، يفقده 

مفع�ل���ه اأو بع�سً� من���ه، ب�سبب وق�ع تط����رات من مثل 

عر�س امل��س�ع على الق�س�ء، اأو ح�س�ل تعديل وزاري، 

وغري ذلك.

الثغرة الأخرى يف م��س�ع ال�ستج�اب تتعلق ب��سرتاط 

النظ�م الداخلي للمجل�س على الن�ئب مقدم ال�ستج�اب 

اأن يبل���غ رئ��سة املجل�س خطي���ً� بتم�سكه ب��ستج�ابه اإذا 

مل ين�ق����س يف الدورة التي ق���دم فيه�، بينم� الأ�سح ه� 

اأن يبقى ال�ستج�اب مدرجً� على جدول اأعم�ل املجل�س 

اإل اإذا قرر الن�ئب �سحبه.

وبدرا�سة ال�ستج�اب�ت املقدمة يف ال�سنة الث�نية، ل بد 

من الق�ل اإن ال�ستج�اب حتى ي�ؤدي وظيفته، يجب اأن 

يتن�ول م�س�أل���ة ج�هرية ذات �سلة ب�ل�سي��س�ت الع�مة، 

ويك����ن وا�سحً� يف هدفه، ويف حتدي���د امل�س�ؤولية. وكم� 

ه���� مالحظ ف����إن جمي���ع ال�ستج�اب����ت املقدمة، هي 

ا�ستج�اب����ت فردي���ة، ومل ي�سر اأي منه���� اإىل اأنه� تعب 

ع���ن راأي جمم�عة اأو كتل���ة ني�بية. لهذا، ف����إن الن�ئب 

�سيك�ن بح�جة اإىل ا�ستقط�ب العدد الأكب من زمالئه 

لدعمه يف من�ق�سة م��س�ع ال�ستج�اب، ومن ثم ت�فري 

الدعم الت�س�يتي اإذا ل���زم الأمر، ومن غري املت�قع اأن 

ي�س����ت ن����اب، عدا مق���دم ال�ستج����اب، على �سحب 

الثق���ة من وزير اإذا مل تكن الق�سية املث�رة ت�ستحق مثل 

هذا الإجراء.  

وجدير ب�لذكر اأن ا�ستج�اب ع�اد الزوايدة ل�زير امل�لية 

بخ�س��س امتي����ز الف��سف�ت، ميث���ل من�ذجً� متقدمً� 

من ال�ستج�اب�ت من حيث �سلته بق�سية وطنية ع�مة، 

ولذل���ك ا�ستقطب دعم كثري من زمالئه. ف�ل�ستج�اب 

ك�ن ينطلق من اأن �سركة الف��سف�ت ك�نت ت�سّدر »خ�م 

الف��سف����ت ب�سكل ع�م وامل�سبع من���ه ب�لي�راني�م ب�سكل 

خ�����س« ب�لرغم من اأنه مل ي�س���در ق�ن�ن ي�س�دق على 

حق����ق المتي�ز، م� حدا برئي�س ال�زراء املهند�س ن�در 

الذهبي نفي وج�د اتف�قي���ة امتي�ز م�قعة مع ال�سركة، 

مبينً� اأن���ه عندم� مت خ�سخ�سة ال�سرك���ة، وجه، وزير 

امل�لي���ة اآنذاك، بتف�ي����س من جمل�س ال����زراء، ر�س�لة 

متنح بع�س املزاي�. ووعد رئي�س ال�زراء ب�أن تتم مراجعة 

الر�س�لة مع ال�سركة، واإعالمه� ب�أن »الر�س�لة ل ترقى اإىل 

اتف�قية امتي�ز، واأن احلك�مة �ستق�م مبنح حق تعدين لأي 

�سرك���ة تتقدم ح�سب �سروط ومع�ي���ري وم�ا�سف�ت �سف�فة 

للجمي���ع تنطب���ق عليه�، و�ستع����د للمجل�س به���ذا القرار. 

ولهذا اأّجل الزوايدة ا�ستج�اب�ته الأخرى ل�زراء الط�قة، 

والبيئة، وال�سن�عة والتج�رة اإىل جل�سة رق�بية ق�دمة.

3- املناق�شة العامة 

ت��سف امل�دة �27 من النظ�م الداخلي للمجل�س املن�ق�سة 

الع�م���ة ب��سفه���� “تب����دل ال���راأي وامل�س�رة ب���ني املجل�س 

واحلك�مة”، لكن امل����دة �30 من النظ�م تعرتف للن�اب 

بحق “طرح الثقة ب�ل�زارة اأو ال�زراء بعد انته�ء املن�ق�سة 

الع�مة”، م� ي�ؤكد اأن ج�هر وظيفة املن�ق�سة الع�مة هي يف 

ج�نبه� الني�بي اأداة من اأدوات الرق�بة على احلك�مة.

وكم���� ه���� م��س���ح يف اجل���دول رق���م )8(، ف����إن طلب�ت 

املن�ق�س�ت الع�مة بلغت �ستة خالل الدورة الع�دية الث�نية، 

ن�ق�س خم�سة منه�، ومل يدرج ال�س�د�س على جدول اأعم�ل 

املجل�س. 

اجلدول رقم.)8(

جل�ضات املناق�ضة العامة يف الدورة العادية الثانية

)2009/2/5-2008/�0/5(

تاريخ املناق�ضةاملو�ضــــــــــوع
عدد طالبي 

املناق�ضة
املداخالت

على � وت�أثريه�  الع�ملية  امل�لية  الأزمة 

القت�س�د ال�طني

2008/��/3224�

انهي�ر الب�ر�س�ت2

2008/��/5
�758

2008/��/9

2008/�2/24�259واقع التعليم اجل�معي وم�ستقبله3

املخدرات 4 ظ�هرة  انت�س�ر  ق�سية 

وت�أثريه� يف املجتمع الأردين

2008/�2/22��35

���538/�/2009واقع املي�ه يف اململكة5

-29-خ�سخ�سة �سركة البيد الأردين6

ورغم اأنه ل ميكن التقليل من الف�ئدة الع�مة لأية من�ق�سة 

ع�مة، اإل اأنه� تفقد قيمته� اإن مل تندرج يف نط�ق ال�ظيفة 

الرق�بية، لأنه ميكن يف هذه احل�لة حتقيق الغ�ية املرج�ة 

منه� ب��س�ئل اأخرى ك�لندوة واملح��سرة وحتى من خالل 

ال�س�ؤال الني�بي.
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الرق�ب���ي الذي يتطلب تركيزًا ودرج���ة وا�سعة من اطالع 

..
)2(

الن�ئب على م��س�ع املن�ق�سة

واإذا اأخذن� بعني العتب�ر جل�سة املن�ق�سة الع�مة اخل��سة 

مب��س����ع املخ���درات، ف�إن امل��س����ع ال���ذي ك�ن ي�ستحق 

متح�ر املن�ق�س�ت ح�له، ه���� “�سي�دة الق�ن�ن” و“هيبة 

الدول���ة”، والذي اأملحت اإليه مداخالت عدد من الن�اب. 

فقد ق����ل ن�جح امل�مني “ن�سمع عن ب�ؤر لتج�ر املخدرات 

واملمن�ع����ت والأ�سلحة، واأن هذه الب�ؤر ع�سية على رج�ل 

الأمن واجلم�رك، واأنهم يرفع�ن ال�سالح يف وجه النظ�م 

دون اأن ي�ستطي���ع اأحد اأن يداهمه���م”، م�ؤكدًا اأن “بع�س 

املتنفذين يق�م�ن ب�لدف�ع عن ه�ؤلء وحم�يتهم”..

و�س���ّدد الن�ئب عبد الفت����ح املع�يطة، وه� ل����اء متق�عد 

من اجلي�س، على �س���رورة “ال�سرب بيد من حديد على 

م���ن يقف�ن وراء جت�ر املخ���درات وي�س�ندونهم، اأيً� ك�نت 

م�اقعه���م”. ويف الجت����ه نف�س���ه، ذكر الن�ئ���ب عبد اهلل 

غرايب���ة، وه� عمي���د متق�عد من الأم���ن، “اأن الالعبني 

احلقيقي���ني يف م��س����ع املخ���درات يف الب���الد اأ�سبح�ا 

اأ�سح�ب نف�ذ”، فيم� ك�ن م��س�ع “هيبة الدولة” حم�ر 

مداخلة الن�ئب ه��سم ال�سب�ل الذي اأكد اأن “رج�ل الأمن 

اأ�سبح�ا يتعر�س����ن للمق�ومة يف ال�س�رع عندم� يذهب�ن 

جللب �سخ����س مدعى عليه”، م�ستخل�سً� �سرورة اإع�دة 

العتب�ر لهيبة الدولة.

اإن وظيف���ة هذه القتب��س�ت م���ن املداخالت الني�بية هي 

للتذك���ري اأن املجل����س ل� اتخ���ذ اإجراءات حم���ددة حي�ل 

ه���ذه الظ�اهر التي مت ت�سخي�سه�، لرمب� مت تف�دي ح�لة 

العن���ف الجتم�ع���ي الف�لت م���ن عق�له وال���ذي �سهدن�ه 

يف غ���ري منطقة من البالد، م�ستهدف���ً� هيبة الدولة على 

امتداد الأ�سهر الأخرية. 

)2(  وي�سي����ف ال�سل����ح ب�أن����ه »يف الدميقراطي�ت املتقدمة الت����ي ت�سم برمل�ن�ته� 

اأحزاب����ً� كب����رية ميك����ن ل����كل حزب تعي����ني ن�طق ب��سم����ه يف ق�س�ي����� احلكم 

املختلفة، فيتكفل مبن�ق�سة احلك�مة يف م��س�ع اخت�س��سه وخبته، اأم� يف 

البمل�ن�ت العربية التي ل حت�ي مثل هذه الأحزاب والتكتالت، ف�إن الن�ئب 

يج����د نف�سه م�سطرًا يف كثري من الأحي�����ن اإىل من�ق�سة احلك�مة يف ق�س�ي� 

خ�����رج اخت�س��سه فتت�س����م من�ق�سته اأحي�ن����ً� ب�لعم�مي����ة«، ويخل�س اإىل اأن 

»الكثري من وقت املجل�س ي�سيع يف خط�ب�ت مط�لة لي�ست �سرورية يف معظم 

الأحي�����ن«. امل�سدر: نحو تطوير العمل الربملــــاين العربي، جمل�س الن�اب 

)�س244( اللبن�ين وبرن�مج الأمم املتحدة الإمن�ئي، بريوت، 2000 

يكتف���ي ط�لب���� املن�ق�سة الع�م���ة بتحديد العن����ان الع�م 

مل��س����ع املن�ق�سة، وهذا يدفع احلك�مة اأو ال�زير املعني، 

تق���دمي املعل�م�ت التي تراه���� من��سبة يف بداية اجلل�سة، 

ل اأن تق���دم املعل�م�ت التي جتيب ب�ل�سرورة عن الأ�سئلة 

التي تدور يف ذهن ط�لبي املن�ق�سة الع�مة.

ولعل���ه م���ن املفي���د اأن يرفق ط�لب���� املن�ق�س���ة الع�مة مع 

طلبه���م �سرحً� لالأهداف املت�خ�ة م���ن املن�ق�سة. وميكن 

مالحظ���ة الف���رق عندم���� جل����أ مقدم���� طل���ب املن�ق�سة 

الع�مة اخل��سة مب� اأ�سمي انهي����ر الب�ر�س�ت اإىل اإدراج 

�سل�سل���ة من النق����ط الت��سيحية يف الطل���ب ب�لنظر اإىل 

�سغ����ط جمه�رهم النتخ�بي املت�أثر ب�مل�سكلة عليهم، اإذ 

ن�س الطلب عل���ى »بحث الو�س����ع القت�س�دية الراهنة 

للم�اطنني وخ�س��سً� فيم� يتعلق ب�نهي�ر الب�ر�سة و�سي�ع 

حق����ق الآف امل�اطن���ني وبق�ء بع�س اأ�سح����ب ال�سرك�ت 

اأحرارًا طليق���ني و�سجن اآخرين، واآث�ر ه���ذه الأزمة على 

اجل�ن���ب الجتم�عي لل�سع���ب الأردين وخلخلة القت�س�د 

الأردين برمته والطلب من احلك�مة بي�ن خطته� وراأيه� 

حلم�ية الأردنيني«.

وميك���ن مالحظ���ة اأن م�س�هم�ت مقدمي طل���ب املن�ق�سة 

يف املن�ق�س����ت حت���ت القب���ة اأو حتى يف الت�س����وؤلت التي 

تت�سمنه���� مداخالتهم ل تت�سم دائم���ً� بتميزه�، ل بل اإن 

بع�س ه�ؤلء يتغيب�ن عن اجلل�سة. 

اأم� م� ه� مدع����ة لال�ستغراب، فه� اأن جل�س�ت املن�ق�سة 

الع�م���ة تنته���ي عمليً� اإىل ل �سيء، خ����رج نط�ق الطالع 

عل���ى ال�سي��س���ة احلك�مي���ة يف امل��س�ع املبح����ث واإبداء 

الراأي يف ه���ذه ال�سي��سة، واإطالق التمني�ت، دون ال�سعي 

)�(
ل�ستدراج التزام�ت حمددة من احلك�مة.

ي���رى الب�حث اللبن�ين رغي���د ال�سلح اخلب���ري يف �س�ؤون 

العم���ل البمل����ين العرب���ي اأن���ه حينم���� تك����ن الأحزاب 

والتكتالت البمل�نية �سعيفة من حيث العدد والتم��سك، 

ف����إن املن�ق�س����ت تتج���ه يف وجه���ة ل تتم��سى م���ع العمل 

)�(..ذك����ر الن�ئ����ب ب�س�����م حدادي����ن اأنه »من��������ذ جمل�س الن�����اب الرابع ع�سر 

2003-2007، ن�س�����أ ت�افق �سمني ب����ني املع�ر�سة وامل�الة على اأن تنتهي 
»املن�ق�س���ة الع�مة« بعد اأن تقدم احلك�مة »بي�نه�« مب��س�ع املن�ق�سة، دون 

اأن يقدم املجل�س راأيه بت��سي�ت حمددة تعك�س وجهة نظره وراأيه مب� �سمع 

م���ن احلك�مة«. وي�سيف: »ك�نت جم�ل�س الن�اب ال�س�بقة تخرج بت��سي�ت 

حمددة اأو ت�سكل جل�ن مت�بعة«. امل�سدر: اأ�سبوعية ال�ّسجل، العدد 56.
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وم���� ينطبق على جل�سة املخ���درات، ينطبق كذلك على 

جل�سة الأزم���ة امل�لية الع�ملية، التي مل ي�ستخدم الن�اب 

�سلطتهم فيه� حلمل احلك�مة على ال�ستج�بة للمط�لب 

التي حتظ���ى بت�افق وا�سع كم� يف م��س�ع الرق�بة على 

الأ�سع�ر، حيث �سك� معظ���م املتدخلني من عدم هب�ط 

اأ�سع����ر امل����اد التم�ينية رغ���م خف�س اأ�سع����ر ال�ق�د، 

وتراج���ع اأ�سع�ر امل�اد الغذائية على ال�سعيد الع�ملي، ل 

�سيم� اأنه مت تقدمي اقرتاح�ت حمددة لهذا الغر�س مثل 

ت�سكيل هيئة علي� للرق�بة على الأ�س�اق )حممد البدري 

وي��س���ف القرن���ة(، اإ�س���دار ق�ن����ن حم�ي���ة امل�ستهلك 

)ي��س���ف القرنة(، وع�دة وزارة التم�ين )عبد الكرمي 

الدغمي وحممد اأب� هديب(. 

احلك�م���ة ا�سطرت بع���د �� �سهرًا اإىل اتخ����ذ اإجراء 

لفر����س ح�لة من الت�ازن يف ال�س�ق عن طريق ت�أ�سي�س 

ال�سرك���ة ال�طنية لالأمن الغذائي م���ن اجلي�س ت�س�هم 

فيه� احلك�مة بن�سبة 35 يف املئة من راأ�سم�له�، لت�أخذ 

عل���ى ع�تقه� ا�ست���رياد امل����اد الغذائي���ة وت�س�����������يقه� 

ب�أ�س����ع�ر معتدلة.

- تقارير ديوان املحا�شبة   4
حق���ق جمل����س الن����اب اخل�م����س ع�س���ر اإجن����زًا غري 

م�سب����ق بقي�م جلنته امل�لي���ة والقت�س�دية يف ال�سنتني 

الأوىل برئ��س���ة خلي���ل عطي���ة والث�ني���ة برئ��سة مفلح 

الرحيمي مبن�ق�س���ة تق�رير دي����ان املح��سبة لل�سن�ات 

2000-2007، م���� مّكن املجل�س م���ن من�ق�سة التقرير 
يف جل�سته املنعقدة بت�ري���خ 2009/7/5، والتي قدمت 

فيه� 37 مداخلة ني�بية.

اإن ت�أخري جم�ل�س الن�اب ال�س�بقة عن من�ق�سة تق�رير 

دي����ان املح��سب���ة �سنة تل� اأخ���رى، ميثل خل���اًل ف�دحً� 

لي����س فقط لأن تل���ك املج�ل�س مل مت�ر����س �سالحي�ته� 

الد�ست�ري���ة، بل لأن خلاًل كهذا يثري من�خً� من الت�سيب 

وع���دم املب�لة جت����ه واحدة م���ن اأه���م اأدوات الرق�بة 

املتمثلة بتق�رير دي�ان املح��سبة ال�سن�ية. وقد لحظت 

اللجن���ة �سع���ف ال�ستج�ب���ة م���ن خمتل���ف ال����زارات 

وامل�ؤ�س�س����ت وال�ح���دات احلك�مية لك�ف���ة خمرج�ت الدي�ان 

الرق�بي���ة. واأو�سح���ت اأن احت����اء التق�رير ملخرج����ت رق�بية 

لثم����ين �سن����ات �س�بق���ة، قد “قّي���د بع�س اإج���راءات حتديد 

امل�س�ؤولية خالل ال�سن�ات ال�س�بقة”.

وبّين���ت اللجن���ة اأن دي����ان املح��سب���ة، ي�ج���ه يف ح����ل وج�د 

خم�لف����ت م�لي���ة اأو ه���در للم����ل الع����م “ا�ستي�س�ح����ت”،.

وا�ستخل�ست وج�د �سعف يف ال�ستج�بة لهذه ال�ستي�س�ح�ت 

الت���ي بل���غ عدده� خ���الل ال�سن����ات الثم����ين ال�س�بقة 3387.

ا�ستي�س�حً�.

ولعّل���ه م� ي�ؤكد اأهمي���ة املت�بعة لتق�رير دي����ان املح��سبة دون 

ت�أخري م� ج�ء يف تقري���ر اللجنة امل�لية والقت�س�دية من اأنه� 

جنح���ت يف ت�س�ي���ب 75 يف املئة م���ن اإجم����يل املخ�لف�ت اأو 

املخرج�ت الرق�بية من خالل من�ق�سة اللجنة للجه�ت املعنية 

ب�لتن�سيق مع دي�ان املح��سبة، اإ�س�فة اإىل دفعه� ب�جت�ه ت�سكيل 

جل�ن م�سرتكة بني دي�ان املح��سبة واجله�ت احلك�مية املعنية 

لت�س�يب م� ميكن ت�س�يبه من خم�لف�ت.

اأم� بخ�س�����س املخ�لف�ت املتبقية، فقد اأو�ست اللجنة بثالثة 

اأن�اع من الإج���راءات؛ الأول ه� حث اجلهة احلك�مية املعنية 

عل���ى ال�ستج�بة للمخرج الرق�بي، والث�ين ه� دع�ة احلك�مة 

لت�سكيل جلنة حتقيق حك�مية لتحديد امل�س�ؤولية عن خم�لف�ت 

م�لية اأو ذات بعد م�يل، والث�لث ه� ت�سكيل خم�س جل�ن حتقق 

ني�بية للنظر يف خم�لف�ت حمددة.   

كم���� ن�ق�س جمل�س الن�اب ق���رار جلنته امل�لي���ة والقت�س�دية 

اخل��س ب�لتقرير ال�سن�ي ال�س�بع واخلم�سني لدي�ان املح��سبة 

ل�سن���ة 2008. وقدم���ت يف تل���ك اجلل�سة التي عق���دت بت�ريخ 

2009/7/�9، م���� جمم�عه 43 مداخلة. وق���رر املجل�س بعد 
ذلك اإح�لة تقرير اللجنة وجمي���ع املخ�لف�ت الدارية وامل�لية 

التي وردت في���ه واملالحظ�ت التي اأورده���� الن�اب، للحك�مة 

للتحقي���ق فيه� على اأن تق����م احلك�مة ب�إعالم املجل�س بنت�ئج 

التحقيق خالل فرتة ل تتج�وز ثالثة اأ�سهر.

5 - جلان التحقق 

جل����ن الطع�ن يف �سح���ة ني�بة اأي ع�س� م���ن اأع�س�ء جمل�س 

الن����اب، ه���ي جل�ن التحقي���ق ال�حيدة التي ي�سم���ح الد�ست�ر 
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الأردين بت�سكيله�. اأم� فيم� عدا ذلك، ف�إن املجل�س ي�سكل 

جل����ن حتقق للتحري عن اأمر يق���ع �سمن وليته الرق�بية 

عل���ى الأداء احلك�م���ي، اأو يف ح�لت يت�ل���د لدى املجل�س 

القن�عة فيه� ب�ج�د �سبهة ف�س�د. 

فقبيل الدورة الع�دية الث�نية، �سكل املكتب الدائم جلن������ة 

حت���ق���ق يف عط�ء العقبة بت�ري���خ �3 اآب 2008، وقد اأث�ر 

ت�سكي���ل هذه اللجن���ة انتق�دات عدد م���ن الن�اب ان�سبت 

عل���ى ق���رار ت�سكي���ل اللجنة يف ظل ع���دم انعق����د الدورة 

البمل�نية.  

لكن اللجنة رغم اأنه� قّدمت تقريره� اإىل رئ��سة املجل�س 

والذي يحك���م بباءة ح�سني اأب� غيدا من تهمة »ا�ستثم�ر 

ال�ظيفة« قبي���ل انته�ء الدورة الع�دي���ة الث�نية، اإل اأنه مل 

يدرج على جدول اأعم����ل املجل�س ملن�ق�سته. هذه الق�سية 

تط���رح ت�س����وؤًل ح�ل ج���دوى ت�سكيل ه���ذه اللجنة، وح�ل 

طبيع���ة رق�ب���ة جمل�س الن����اب عل���ى الق�س�ي���� التي تثري 

�سبهة ف�س�د م����يل اأو اإداري، من حيث هل يجب اأن تك�ن 

رق�بة مب��سرة مي�ر�سه� املجل�س من خالل ت�سكيل اللج�ن 

واإج���راء التحقيق����ت بنف�س���ه، اأم يج���ب اأن تك����ن رق�بة 

�سي��سية مي�ر�سه� املجل�س من خالل احلك�مة؟

ورغ���م اأن الد�ست�ر ل يع�ر����س ت�سكيل جل�ن حتقق كهذه، 

لكن م���ن الزاوية العملي���ة، ف�إن جمل�س الن����اب، ب�لنظر 

للبني���ة التحتي���ة املت�ا�سع���ة املت�ح���ة لديه، لي����س جمهزًا 

للرق�ب���ة املب��سرة على الف�س����د. ف�مل�س�ل���ة لي�ست م�س�لة 

ن�اي����، اإمن���� م�س�أل���ة تخ�س����س واإمك�ن����ت و�سالحي�ت، 

ن�هيك ع���ن اأن هن����ك م�ؤ�س�سة ر�سمية ملك�فح���ة الف�س�د 

ه���ي هيئة مك�فحة الف�س����د، واأن الأول�ية ينبغي اأن تعطي 

لتفعيل دوره�. 

هذا امل��س�ع طرح بق�ة مبن��سب���ة من�ق�سة تقرير اللجنة 

امل�لية والقت�س�دية ح�ل تق�رير دي�ان املح��سبة لل�سن�ات 

2000-2007، حي���ث اقرتح التقرير ت�سكيل خم�س جل�ن 
حتقق للبحث يف املخ�لف�ت التي ر�سده� التقرير.

جمل�س الن�اب اأح�ل اإىل مكتبه الدائم �سالحية ت�سكيل 

ه���ذه اللج�ن عل���ى اأ�س��س اأن تنه���ي اأعم�له� قبل بداية 

ال��دورة الع��������دية الث�لثة التي ك�نت مقررة 

.،2009 الأول  اأكت�بر/ت�سري���ن  مطل���ع  يف 

بينم���� ك�نت هن�ك اجته����دات اأخرى. فقد 

دع� فخري اإ�سكندر اإىل اإح�لة هذه الق�س�ي� 

اإىل هيئة مك�فحة الف�س�د، ولي�س اإىل جل�ن 

حتق���ق، وكذل���ك فعل عبد الك���رمي الدغمي 

الذي �سّدد على و�سع دائرة مك�فحة الف�س�د 

اأم����م م�س�ؤولي�ته����، مت�س�ئ���اًل اأن���ه يف ح�لة 

ت�سكي���ل جل�ن حتق���ق متى �ستنه���ي عمله�، 

ولفت���ً� اإىل اأنه يف هذه احل�ل���ة يتعني اإح�لة 

نت�ئ���ج عمله���� اإىل احلك�مة الت���ي ميكن اأن 

حت�ل هذه الق�س�ي� اإىل الق�س�ء اأو ل.

حمم����د اخلراب�س���ة ذه���ب يف الجت����ه نف�سه 

من منطلق اأن ت�سكي���ل جل�ن حتقق لن ي�سكل 

اإ�س�فة ن�عية مل� ورد يف تقرير دي�ان املح��سبة، 

واق���رتح الطلب م���ن احلك�م���ة ت�سكيل جل�ن 

حتقيق وم�اف�ة املجل�س ب�لنت�ئج ليقرر بعده� 

اإم� حت�يل ه���ذه الق�س�ي���� اإىل هيئة مك�فحة 

الف�س����د، اأو الطلب من احلك�مة حت�يله� اإىل 

الق�س�ء.

وب�ملث���ل اقرتح حمزة من�س�ر حت�يل الق�س�ي� 

الت���ي اأ�س����ر اإليه� التقري���ر اإىل هيئة مك�فحة 

الف�س����د مف�س���رًا م�قف���ه ب����أن »جتربتن� غري 

م�سجعة مع جل�ن التحقق والتحقيق«.

على كل ح����ل، �س�ءت ال�سدف اأن يتم ت�أجيل 

ال���دورة الع�دي���ة الث�لث���ة ملجل�س الن����اب ملدة 

�سهري���ن، وه���ذا الت�أخري يعزز وجه���ة النظر 

التي دافع عنه� اإ�سكندر والدغمي واخلراب�سة 

ومن�س����ر، والت���ي تعن���ي اأن م�سلح���ة عم���ل 

جمل����س الن����اب تقت�س���ي اأن ل ي�سغ���ل نف�سه 

بت�سكي���ل جل�ن التحقق بل ب�لرق�بة ال�سي��سية 

على اأداء احلك�مة واأجهزته�. 



�8

التغي���ب عن اأعم�ل املجل�س دون ع���ذر مقب�ل، اأو 

مب���� يتج�وز حدًا معينً�، امتالك الن�ئب عدة منر 

�سي����رات، عدم جتي���ري الني�بة لتحقي���ق م�س�لح 

�سخ�سي���ة للن�ئ���ب، التط����ول عل���ى الآخرين من 

املنطلق الني�بي، وينطبق الأمر نف�سه على الط��س 

وا�ستخ���دام العن���ف اللفظي واجل�س���دي يف حرم 

املجل�س الني�بي.  

ال�سفافية الداخلية والرقابة على الأداء النيابي

يفتقر جمل�س الن�اب اإىل ال�سف�فية يف عك�س خمتلف 

ج�ان���ب حي�ته الداخلية واأدائ���ه، ويتجلى ذلك على 

نح� خ��س فيم� يخ�س غي�ب الن�اب عن اجلل�س�ت 

الع�مة، ع���دم تفعيل الت�س�ي���ت الإلكرتوين، وعدم 

ب���ه  امل�ازن���ة اخل�����س  مل�س���روع  املجل����س  من�ق�س���ة 

وح�س�ب�ته� اخلت�مية.

اأ- غياب النواب عن اجلل�سات

يح���ّذر النظ����م الداخل���ي للمجل�س من اأن���ه ل يج�ز 

للع�س���� اأن يتغي���ب ع���ن اإح���دى جل�س����ت املجل�س اأو 

جل�ن���ه اإل اإذا اأخطر الرئي�س بذل���ك مع بي�ن العذر 

)امل�دة �49(. ول يكتف���ي النظ�م الداخلي ب�لن�س 

على تالوة اأ�سم�ء الغ�ئب���ني بعذر بعد اإعالن افتت�ح 

اجلل�س���ة، بل ي�س���رتط اأي�سً� تالوة اأ�سم����ء الغ�ئبني 

ب���دون ع���ذر )امل����دة �8/اأ(، كم� اأن���ه يفر�س على 

الأمني الع�م للمجل�س اإذا مل تعقد جل�سة ب�سبب عدم 

اكتم�ل الن�س�ب الق�ن����ين، اأن ي�سع جدوًل ب�أ�سم�ء 

الن�اب املتغيبني بدون عذر، ويدرج ذلك يف حم�سر 

اجلل�سة الت�لي���ة )امل�دة �50(. لك���ن هن�ك ت�افقً� 

ني�بيً�، على عدم الإعالن ر�سميً� عن اأ�سم�ء الن�اب 

املتغيبني ب���دون عذر بعد كل جل�س���ة، وهذا خم�لف 

مت�مً� لأ�س����ل ال�سف�فية وحق املجتمع ب�لرق�بة على 

ممثليه يف البمل�ن.

“مر�س���د البمل����ن الأردين”، اعتم���د اآلي���ة رق�بة 
مب��س���رة على احل�س����ر والغي�ب لأع�س����ء املجل�س 

ثالثاً: فعالية الأداء الداخلي وال�سلوك النيابي

هن����ك مظ�هر خل���ل رئي�سية يف الأداء الداخل���ي ملجل�س الن�اب 

ل ميك���ن �سم����ن مع�جلته� دون اإجراء تعدي���الت ج�هرية على 

النظ�م الداخلي ملجل�س الن�اب، اأبرزه�: 

- غي�ب من�خ التعددية الني�بية الذي يكفل تك�مل عالقة امل�لة 

ب�ملع�ر�س���ة اأو الأكري���ة ب�لأقلي���ة، ب���كل م� يتطلب���ه ذلك من 

اإ�س���راك املع�ر�سة اأو الأقلية يف كل هيئ�ت املجل�س، بعيدًا عن 

ح�س�ب�ت ال�ستئث�ر والهيمنة التي مت�ر�سه� الأكرية يف املجل�س 

ل �سيم� على م�ست�ى مكتب املجل�س واللج�ن الدائمة وال�ف�د 

الني�بية.   

- الغي����ب املتكرر لن����اب اأو مغ�درة اجلل�س����ت دون عذر ودون 

حم��سب���ة، م���� يرتتب عليه اإلغ����ء جل�س�ت عم���ل ب�سبب عدم 

ت�اف���ر الن�س����ب الق�ن����ين اأو اإنه����ء جل�س�ت ب�سب���ب فقدان 

الن�س�ب، ل بل ت�ستمر بع�س اجلل�س�ت رغم فقدان الن�س�ب. 

ويلج�أ املجل�س للتح�يل على م��س�ع الن�س�ب، ب�للج�ء اإىل م� 

ي�سمى ب�جلل�س�ت ال�ستكم�لية الت���ي يك�ن ن�س�به� الق�ن�ين 

56 ع�س����ًا )الن�س���ف + �( ب�عتب�ره���� ا�ستكم����ًل جلل�س���ة 
�س�بق���ة، ب���دل اأن يك����ن ن�س�به���� 74 ع�س����ًا )ثلث���� ع�س�ية 

املجل�س( ب�عتب�ره� جل�سة جديدة. 

- ه���در وق���ت الن����اب يف اجلل�س�ت الع�م���ة بتك���رار من�ق�س�ت 

اللج����ن الدائمة، وم�ا�سلة ا�ستخ���دام الطريقة التقليدية يف 

الت�س�يت برف���ع الأيدي التي تنح�س���ر وظيفته� ب�لت�أكد من 

وج�د اأغلبية مع القرار من عدمه، بدل اللج�ء اإىل ا�ستخدام 

النظ�م الإلكرتوين يف الت�س�يت والذي ي�سمح ب�لتعرف على 

م�قف كل ن�ئب من الت�سريع اأو القرار املعرو�س اأم�مه. 

- �سكلي���ة عمل الكت���ل الني�بية غ���ري احلزبية، وع���دم و�سع اأي 

اإمك�ن����ت حت���ت ت�سرفه���� تتي���ح م�أ�س�سة عمله����، وم�س�عدة 

املجل����س عل���ى جت�سي���د التعددي���ة يف اأدائه وتفعي���ل دوره من 

خ���الل اإيج�د اأطر ت�س�ورية ت�سم مثاًل اأع�س�ء مكتب املجل�س 

وروؤ�س�ء الكتل ورمب� روؤ�س����ء اللج�ن الدائمة الدائمة، ح�سب 

مقت�سى الأمر.

- ع���دم وج�د مدون���ة �سل�ك ني�بي، ل�سب���ط اأداء الن�اب �سمن 

اأخالقي����ت العمل الذي يلي���ق بن�اب الأم���ة، فهن�ك مظ�هر 

يف الأداء ل ميك���ن قب�له���� اأو ال�سك�ت عليه���� مثل ا�ستخدام 
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م���ن خالل ر�س���د ع���دد احل��سري���ن واأ�سم�ئهم لدى 

احت�س�ب الن�س�ب الق�ن�ين يف بداية كل جل�سة ع�مة، 

وبّين���ت نت�ئج عملية الر�سد اأن اأع�س�ء جمل�س الن�اب 

�سّجل����ا غي�ب���ً� دون ع�����ذر يف دورة املج��ل����س الث�����نية 

% م���ن اإجم�يل اجلل�س����ت الع�مة كم�  بن�����سب���ة 27.8.

ه� مبني يف اجلدول رقم )9(، وترتفع هذه الن�سبة من 

% يف  % يف ال���دورة ال�ستثن�ئية الث�نية اإىل 30.2. .24.3
الدورة الع�دية الث�نية.

يذك���ر اأن منهجي���ة الرق�ب���ة الت���ي ي�ستخدمه���� مر�س���د 

البمل����ن الأردين، تختل���ف م���ع املنهجي���ة الت���ي يعتمده� 

جمل����س الن�اب يف ت�سجيل احل�س�ر والغي����ب، من حيث اأن 

الأخ���ري ي�سجل لي�س فقط الن�اب امل�ج�دون وقت 

احت�س����ب الن�س����ب يف بداية اجلل�سة، ب���ل اأي�سً� 

الن����اب الذين يح�سرون مت�أخرين، لكنه ل ي�أخذ 

بع���ني العتب�ر الن����اب الذين يغ����درون بعد بدء 

اجلل�سة، وه����ؤلء عددهم كبري، بحي���ث ُيفقدون 

بع����س اجلل�س����ت ن�س�به���� الق�ن����ين، في�سط���ر 
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..اجلدول رقم.)�0(

احل�ضور والغياب يف بداية اجلل�ضة النيابية وقبل ن�ضف �ضاعة من انتهائها بتواريخ خمتارة

عدد احل�ضور يف بداية التاريخالرقم

اجلل�ضة

عدد احل�ضور قبل ن�ضف �ضاعة 

من انتهاء اجلل�ضة*

مالحظـــــــــــــــــات

�2008/�0/5
)افتت�ح الدورة(

دخل ن�ئب�ن بعد بدء اجلل�سة، وغ�دره� ن�ئب�ن �07�07

ن�ئبً� 37629/��/22008 دخل.3.ن�اب  بعد بدء اجلل�سة، وغ�دره�  50.

ن�ئبً�237866/��/32008 دخل.�0.ن�اب بعد بدء اجلل�سة، وغ�دره� 22.

42008/��/25
29

)عندا�ستئن�ف اجلل�سة م�س�ء(

ن�اب47 دخل.25.ن�ئبً� بعد بدء اجلل�سة، وغ�دره� 7.

52008/��/26
.39

)عند ا�ستئن�ف اجلل�سة م�س�ء(

دخل.25.ن�ئبً� بعد بدء اجلل�سة، وغ�دره�.27.ن�ئبً�37

62008/��/27
88

)عند ا�ستئن�ف اجلل�سة م�س�ء(

ن�ئبً��5 غ�در اجلل�سة بعد بدء اأعم�له� 37 

دخل.�8.ن�ئبً� بعد بدء اجلل�سة، وغ�دره�.�5.ن�ئبً�72008/�2/246063

)*( الأعداد ال�اردة �سمن هذه اخل�نة متثل العدد قبل ن�سف �س�عة من انته�ء اجلل�سة، لكنه� لي�ست ث�بتة، فقد تزيد وقد تنق�س مع اقرتاب نه�ية اجلل�سة.

اجلدول رقم )9(

الغيابات دون عذر الأع�ضاء جمل�س النواب يف الدورة الثانية

الدورة
عدد الغيابات 

دون عذر

احل�ضور االإجمايل 

املفرت�س

الن�ضبة املئوية من 

احل�ضور املفرت�س

%3630 )33.جل�سة(�096الع�دية الث�نية .30.2

%2420 )22.جل�سة(587ال�ستثن�ئية الث�نية .24.3

%6050 )55.جل�سة(�683املجم�ع .27.8
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ع���دا ع���ن الأثر ال�سلبي للغي�ب دون عذر على عم���ل اللج�ن وعمل املجل�س ب�سفة ع�مة، ف�إنه ح���ني يبلغ م�ست�ى معينً�، 

ي�ؤ�س���ر اإىل درجة ع�لية من ال�سته�نة بدور املجل�س نف�س���ه، وي�سبح معيقً� للعمل لأنه ي�سهم ب�إف�س�ل عقد جل�س�ت عمل 

اأو وقفه�. ويف اجلدول الت�يل رقم )�2(، اأمثلة على ذلك من دورتي املجل�س:

رئي����س املجل�س اإىل وقف اجلل�س���ة، ويف اأحي�ن 

عدة ت�ستمر اجلل�سة برغم فقدانه� الن�س�ب، 

ووج�ب وقفه� من الن�حية الد�ست�رية.  

ولق���د اأجرى مر�س���د البمل����ن الأردين ر�سدًا 

اإ�س�في���ة لعينة م���ن اجلل�س����ت، احت�سب فيه� 

عدد الن�اب احل��سرين مرتني؛ مرة عند بدء 

اجلل�سة، ومرة اأخرى قبل ح�ايل ن�سف �س�عة 

م���ن انته�ء اجلل�سة، و�سمل���ت العينة ثالث من 

اجلل�س����ت الت���ي تعق���د اأحي�ن���ً� عل���ى فرتتني؛ 

�سب�حي���ة وم�س�ئية، لكنه� تع���ّد جل�سة واحدة، 

فج����ءت النت�ئ���ج لت�ؤ�س���ر عل���ى مظ�ه���ر خلل 

متع���ددة، منه� اأن الجت����ه الغ�لب ه� تن�ق�س 

اأعداد الن�اب حت���ت القبة بعد بداية اجلل�سة، 

واجلدول رق���م )�0( يعطي خم�سة اأمثلة على 

ذلك من ب���ني ال�سبع ح����لت املعرو�سة، ومنه 

اجلدول رقم )��(

الغيابات النيابية دون عذر يف الدورة الثانية ح�ضب الفئات  

العادية الثانيةالفئةالرقم
اال�ضتثنائية 

الثانية
الن�ضبة املئويةاملجموع

%22�23�سفر� .�0.4

25 .- .�244569% .3�.4

3�0 .- .6362864% .29.�

4�5 .- .��29�342% .�9.�

520 .- .�6�7320% .9.�

625 .- .2�202% .0.9

اأي�س���ً� فقدان جل�س�ت لن�س�به���� الق�ن�ين ومع ذلك ت�ستمر يف 

.،6 .،5 .،4 عمله�، كم� ه� احل�ل يف الأمثلة التي حتمل الأرق�م: 2،.

فف���ي جميع هذه الأمثلة هبط ع���دد احل�س�ر، يف وقت م�، اإىل 

م� دون الن�س�ب الذي ه� 56 ع�س�ًا. 

اأم���� اإذا نظرن���� اإىل الغي�ب����ت دون عذر مبقي�����س عدد مرات 

الغي����ب للن�ئب، ل�جدن� اأن اأعلى الغي�ب����ت يف الدورة الع�دية 

الث�ني���ة بلغ������ت 23 غي�����بَ� م���ن اأ�س������ل 33 جل�س���ة اأي بن�سبة 

%، ويف ال�ستثن�ئية الث�نية، بلغت �6 غي�بً� من اأ�سل 22. .69.7
%. وفيم� يخ�س الغي�ب�ت بعذر، فقد  جل�س���ة، اأي بن�سبة 72.7.

بل���غ اأعاله� �4 غي�بً� يف الدورة الع�دية الث�نية، و22 غي�بً� يف 

ال�ستثن�ئي���ة الث�نية، و�سجل النتيجة الأخرية ن�ئب�ن، اأي اأنهم� 

مل يح�سرا اأي من جل�س�ت ال�ستثن�ئية.

لإعط�ء �س�رة اأو�س���ع عن الغي�ب�ت دون عذر، نتن�ول الغي�ب�ت 

�سمن فئ�ت من خم�س، كم� ه� م��سح يف اجلدول الت�يل:

تعديل املادة 71 من 

الد�ستور التي تن�س 

اأن: ملجل�ــس  علــى 

النــواب حق الف�سل 

نيابــة  �سحــة  يف 

وتكليف  اأع�ســـــائه. 

بتويل  الق�ســـــــــاء 

عمــــليـــة التحقيق 

احلكــم  واإ�ســــــدار 
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ب- الت�سويت الإلكرتوين

ميتلك جمل�س الن�اب نظ�مً� اإلكرتونيً� متط�رًا، ل ي�ستخدم 

اإل يف نط�ق �سيق جدًا يتعلق بت�سجيل اأ�سم�ء الن�اب لدى 

و�س�له���م حتت القبة على ل�حت���ني اإلكرتونيتني كبريتني، 

م���� ي�سمح مبعرف���ة م� اإذا اكتم���ل الن�س����ب الق�ن�ين اأم 

ل، اإ�س�ف���ة اإىل ت�سجي���ل اأ�سم����ء ط�لب���ي احلدي���ث عن���د 

املن�ق�س����ت. وقد ا�ستخدم هذا النظ����م يف ال�سنة الث�نية 

للمجل�س مرة واحدة فقط، عندم� اأعطى الت�س�يت برفع 

الأي���دي ثم ب�ل�ق����ف اأكر من مّرة نت�ئ���ج مغ�يرة، وك�ن 

فّع�ًل.

ف�س���اًل ع���ن ذلك، ف����إن الطري���ق �س�لك���ة لتفعي���ل نظ�م 

الت�س�ي���ت الإلكرتوين لأن جمل�����س الن�اب اأجرى تعدياًل 

عل����ى الفقرة ب من امل�دة 77 م���ن نظ�مه الداخلي الع�م 

، بحي���ث اأج����ز يف غري ح�لت���ي الت�س�يت على 
)�(

.2006
الد�ست����ر اأو عل���ى الثق���ة ب�ل����زارة اأو ب�ل����زراء اأن يت���م 

الت�س�ي���ت اإم� برفع الأيدي كم� ك�نت تن�س هذه الفقرة، 

اأو “ب��ستخ���دام ال��س�ئل ال��س�ئ���ل التقنية احلديثة وفقً� 

مل� يقرره الرئي�س”..

)�(  مب���������ج����ب التعدي����ل املن�س������ر يف اجلريدة الر�سمي����ة، العدد 4759، ت�ريخ 

.2006/5/�6

لك���ن الأه���م م���ن ا�ستخ���دام النظ����م الإلكرتوين 

لالأغرا����س امل�رة، ه���� ت�ثيق نتيج���ة ت�س�يت كل 

ن�ئ���ب على اأي ق���رار �س����اء ك�ن يخ�س فق���رة اأو 

م����دة يف ق�ن�ن اأو ق�ن����ن مبجمل���ه، اأو اأي م�س�ألة 

رق�بي���ة اأو اإدارية، بحيث ت�ستطي���ع الأم�نة الع�مة 

للمجل�س ا�ستخراج نت�ئج ت�س�يت ن�ئب معني على 

كل الق���رارات املتخ���ذة حت���ت القب���ة وت�ثيقه� يف 

�سجل اإلكرتوين ميك���ن لالإعالميني والأك�دمييني 

والب�حثني والبمل�نيني اأنف�سهم الرج�ع اإليه يف اأي 

وقت، وكذل���ك الأمر فيم� يخ����س الت�س�يت على 

اأي ق�ن����ن، بحيث يتم معرفة اأ�سم�ء الن�اب الذي 

�س�ت�ا على م�اده وفقراته املختلفة وعلى الق�ن�ن 

مبجمله، فهذا م���ن اأب�سط م�ستلزم����ت ال�سف�فية 

ورق�بة املجتمع على اأداء ن�ابه.

ج- موازنة املجل�س

تقت�س���ر م�س�هم���ة جمل����س الن�اب فيم���� يخ�س 

م�ازن���ة املجل�س مبن�ق�سة الرقم الإجم�يل مل�سروع 

امل�ازن���ة، اإذ ل ين�ق�س املجل�س بن����د الإنف�ق، كم� 

ل ين�ق�س احل�س�ب اخلت�مي للم�ازنة، بهذا يغيب 

دور املجل�س نف�سه عن مراقبة الإنف�ق.  

اجلدول رقم.)�2(

اجلل�ضات غري املنعقدة اأو غري امل�ضتكملة خالل والية املجل�س

ال�ضـــــــــــببالتاريخالدورةالبيانالرقم

عدم وج�د ت�سريع�ت للبحث2008/2/24الع�دية الأوىلعدم عقد جل�سة�

عدم اكنم�ل الن�س�ب2008/3/9الع�دية الأوىلاإلغ�ء جل�سة2

فقدان الن�س�ب2008/3/�2الع�دية الأوىلعدم ا�ستكم�ل جل�سة3

فقدان الن�س�ب5/��/2008الع�دية الث�نيةعدم ا�ستكم�ل جل�سة4

عدم اكتم�ل الن�س�ب�2/��/2008الع�دية الث�نيةاإلغ�ء جل�سة5

فقدان الن�س�ب28/�/2009الع�دية الث�نيةعدم ا�ستكم�ل اجلل�سة6

عدم اكتم�ل الن�س�ب 2009/8/3ال�ستثن�ئية الث�نيةاإلغ�ء جل�سة7
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رابعاً: الكتل النيابية

ت�ألف جمل����س الن�اب اخل�م�س ع�سر من عدد م���ن الكتل الني�بية، 

حزبي���ة وغري حزبية. الكتل احلزبية ه���ي؛ اأوًل “كتلة جبهة العمل 

الإ�سالم���ي” برئ��سة ال�سي���خ حمزة من�س�ر الت���ي تك�نت من �ستة 

اأع�س�ء، منذ بداية عمل املجل�س، وح�فظت على ا�ستقراره�.

اأم���� الكتل���ة الث�نية، فه���ي “كتلة حزب التي����ر ال�طن���ي” برئ��سة 

املهند�س عبد اله�دي املج�يل رئي�س جمل�س الن�اب، والتي اكت�سبت 

ال�سف���ة احلزبية بع���د الإعالن عن ولدة حزب التي����ر ال�طني يف 

اآب 2009 م���ن األفي ع�س� م�ؤ�س����س. وك�نت هذه الكتلة التي حملت 

قبل الإعالن ع���ن ت�أ�سي�س احلزب ا�سم “كتلة التي�ر ال�طني”، قد 

ت�سكل���ت يف بداية عهده� من 59 ع�س����ًا، وهذا ي�ؤ�سر اإىل الطبيعة 

ال�ستثن�ئي���ة لتك�ي���ن ه���ذه الكتلة وال���ذي ارتب���ط برتتيب�ت خالل 

النتخ�ب�ت. ثم ارتفع عدد اأع�س�ء الكتلة اإىل 62 ن�ئبً�، لي�ستقر مع 

نه�ية الدورة البمل�نية الث�نية عند 54 ع�س�ًا. 

 ويغلب على اأع�س�ئه� 
الكتل غري احلزبية، اأهمه� “كتلة الإخ�ء”)�(

الط�بع ال�سب�بي، اأخذت مببداأ التن�وب بني اأع�س�ئه� على الرئ��سة، 

وقد ت�سكلت بداية من �5 ع�س�ًا، ثم ارتفع عدد اأع�س�ئه� يف نه�ية 

ال���دورة البمل�نية الث�نية اإىل �2 ع�س����ًا. وهن�ك “الكتلة ال�طنية 

الدميقراطية” التي ت�ألف���ت يف ال�سنة الث�نية من عمل املجل�س من 

ع���دد ارتف���ع مع نه�ية ال���دورة الث�نية اإىل �5 ع�س����ًا، وهي مبث�بة 

اإع����دة ت�سكيل ل���� “الكتل���ة ال�طنية” الت���ي تك�ن���ت يف بداية عمل 

)�(..و�س���ف الن�ئ���ب ب�س�م حدادين، كتلة الإخ�ء يف مق�ل له ب�أنه اأريد له� منذ بداية ت�سكيله�، 

»اأن تك����ن رديف���ً� للكتلة الأم: كتلة التي�ر ال�طني«، واأنه جرى انتق�ء اأع�س�ئه� على ق�عدة 

العم���ر والثق�فة وال��سع الجتم�ع���ي، لفتً� اإىل اأنه� �سمت نخبة م���ن الن�اب املتحم�سني 

الذي���ن يرغب����ن مبم�ر�س���ة ال����لء بطريق���ة ع�سري���ة، واأن اأع�س�ءه� م�ر�س����ا ن�س�طهم 

البمل�ين بحم��س واندف�ع م�سه�د«. انظر »املزاج الني�بي: كتلة الإخ�ء من�ذجً�«، �سحيفة 

الغ���د الي�مي���ة، 2009/7/�9. ومع التح�سري لنتخ�ب�ت رئي����س املجل�س للدورة البمل�نية 

الث�لث���ة، انق�سمت كتلة الإخ����ء على نف�سه�، ف�أيد ن�سف اأع�س�ئه���� املهند�س عبد اله�دي 

املج�يل رئي�سً� للمجل�س، فيم� اأيد الن�سف الث�ين املر�سح املن�ف�س، عبد الكرمي الدغمي. 

املجل����س من ثم�نية اأع�س����ء لكنه� مل ت�ستمر بعد 

ان�سح�ب عدد من اأع�س�ئه�. 

وك�نت هن�ك اأي�س���ً� “كتلة ال�ف�ق ال�طني” التي 

ت�سكلت يف ال�سنة الأوىل من عمر املجل�س من �2.

ع�س�ًا برئ��سة ت�فيق كري�س�ن، وهي ل تختلف يف 

بنيته���� عن كتلة التي����ر ال�طني، وقد انتهت قبيل 

مرور ع�م على عمل املجل�س. 

الن�اب غري الأع�س����ء يف الكتل الني�بية، والذين 

ي�سطلح على ت�سميتهم ب���� “امل�ستقلني”، يرتاوح 

عددهم بني �5-20 ن�ئبً�، من �سمنهم اأربعة هم 

اأقدم الن�اب حتت القّب���ة، ف�زوا ب�لني�بة خلم�س 

مرات على الت�ايل، وهم عبد الروؤوف الروابدة، 

�سع���د ه�يل �سرور، عبد الك���رمي الدغمي، وب�س�م 

حدادين. 

ولل�ق����ف على منط �سل����ك واأداء الكتل الني�بية 

وامل�ستقلني، ن�ستعني بعدد م���ن امل�ؤ�سرات املت�حة 

التي ت�فر اأر�سية لذلك، ح�ل مدى التزام اأع�س�ء 

ه���ذه املجم�ع����ت بح�س����ر اجلل�س����ت الع�م���ة، 

وم���دى اإ�سه�مه� بت�جيه الأ�سئل���ة وال�ستج�اب�ت 

واملذك���رات، وم�ست����ى ح�س�ره���� الإعالم���ي يف 

ال�سح�فة الي�مية.

التزام الكتل بح�سور اجلل�سات العامة

بل���غ املت��س���ط احل�س�ب���ي الع����م لع���دد الغي�ب�ت 

الني�بي���ة دون عذر لكل ن�ئب اأك���ر من �5 غي�بً� 

م���ن اأ�سل 55 جل�سة ع�م���ة يف ال�سنة الث�نية، كم� 

ه� مبني يف اجلدول رقم )�3(. على ج�نبي هذا 

العدد، جند اأن كتلتني جت�وزت� هذا املت��سط، هم� 

الكتل���ة ال�طني���ة الدميقراطية مبع���دل �9 غي�بً� 

ل���كل ع�س�، وكتلة حزب التي�ر ال�طني مبعدل بلغ 

ح����ايل �6 غي�بً� لكل ع�س����. اأم� الكتل الأخرى، 

فقد �سّجلت معدلت اأقل من املت��سط الع�م. ففي 

حني �سجل���ت كتلة الإخ����ء وجمم�ع���ة امل�ستقلني 

املع���دل نف�سه، وه� ح�ايل �4 غي�ب���ً� لكل ع�س�، 

�سّجل���ت الكتل���ة احلزبية الإ�سالمي���ة اأدنى معدل 

بني الكتل ه� ح�ايل 9 غي�ب�ت لكل ع�س�.

اجلدول )�3(

غيابات اأع�ضاء الكتل النيابية دون عذر خالل ال�ضنة الثانية

الكتلةالرقم
عدد اأع�ضاء 

الكتلة

اإجمايل غيابات 

اأع�ضاء الكتلة

متو�ضط عدد 

الغيابات لكل نائب

54859�5.9حزب التي�ر ال�طني�

2
ال�طنية 

الدميقراطية

�5286�9.�

2�292�3.9الإخ�ء3
6528.7العمل الإ�سالمي4
�4�94�3.9امل�ستقل�ن5

ن�اباملجموع .��0�683�5.3
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م�ساركة الكتل النيابية يف توجيه الأ�سئلة

واإذا اأخذن���� ت�جيه الأ�سئلة الني�بية خ���الل ال�سنة الث�نية 

كنم����ذج ل���الأداء الني�ب���ي يف اجل�نب الرق�ب���ي، جند اأن 

الكت���ل التي جت�وزت املت��سط احل�س�ب���ي الع�م لكل ع�س� 

وه���� 2.5 �س�ؤال كم� ي��سح اجلدول رقم )�4(، هي كتلة 

جبهة العم���ل الإ�سالم���ي، وج�ءت يف 

املرتب���ة الأوىل مبعدل بل���غ ح�ايل �6.

�س�ؤاًل لكل ع�س�، ومب�س�فة وا�سعة عن 

الكت���ل الأخرى التي جت�وزت املت��سط 

احل�س�ب���ي الع����م، ويف مقدمته� كتلة 

الإخ����ء وجمم�ع���ة امل�ستقل���ني اللتني 

�سجلت� املعدل نف�س���ه، وه� 3.4 �س�ؤال 

ل���كل ع�س�. اأم���� كتلت� التي����ر ال�طني 

وال�طنية الدميقراطي���ة، فقد �سجلت� 

املعدل نف�سه )ح�ايل �س�ؤال واحد لكل ع�س�( والذي ج�ء 

دون املت��سط احل�س�بي الع�م، واحتلت� املرتبة الأخرية.

موؤ�سرات رقابية اأخرى على اأداء الكتل

امل�ؤ�س���رات الرق�بي���ة التي يعر�سه� اجل���دول رقم )�5(، 

يتداخ���ل الأداء الرق�بي للكتل يف معظمه� ب�سبب ا�سرتاك 

الن�اب من خمتلف الكتل يف ت�جيهه� اأو اإعداده�، ولذلك 

كلم���� ك�نت الكتلة اأكب ك�نت م�س�همته� ب�سكل ع�م اأكب، 

ولذل���ك احتلت كتلة حزب التي�ر ال�طني املرتبة الأوىل يف 

م�ؤ�سرات: القرتاح بق�ن�ن )8 م�س�رك�ت من جمم�ع 8(، 

0

200

400

600

800


















0

20

40

60

80

كتلة املستقلون
كتلة العمل اإلسالمي

كتلة اإلخاء

الكتلة الوطنية الدميقراطية

كتلة التيار الوطني

متوسط عدد 
األسئلة لكل نائب

عدد األسئلة املوجهة 
للحكومة

عدد أعضاء 
الكتلة

ت�زيع الأ�سئلة على الكتل الني�بية خالل ال�سنة الث�نية

اجلدول رقم )�4(

توزيع االأ�ضئلة على الكتل النيابية خالل ال�ضنة الثانية

الكتلةالرقم
عدد اأع�ضاء 

الكتلة

عدد االأ�ضئلة 

املوجهة للحكومة

متو�ضط عدد 

االأ�ضئلة لكل نائب

54460.9التي�ر ال�طني�.

�5�30.9ال�طنية الدميقراطية2.

2�7�3.4الإخ�ء3.

694�5.7العمل الإ�سالمي4.

�4483.4امل�ستقل�ن5.

2722.5.�س�ؤاًل��0.ن�اباملجموع

القرتاح برغبة )م�س�ركت�ن م���ن جمم�ع 2(، من�ق�سة 

ع�مة )6 م�س�رك�ت من جمم�ع 6(، مذكرات وعرائ�س 

)23 م�س�رك���ة من جمم�ع 23(، لكن الأمر خمتلف يف 

م��س�ع ال�ستج�اب، ف�ملرتبة الأوىل يحتله� امل�ستقل�ن 

)3 م�س�رك�ت من جمم�ع �0(، اأم� كتلة الإخ�ء فتحتل 

املرتب���ة الأوىل م���ن حي���ث ع���دد ال�ستج�اب����ت، لك���ن 

ال�ستج�اب�ت اخلم�سة املقدمة هي لن�ئب واحد فقط.
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اجلدول )�5(

مو�رشات رقابية خمتارة على اأداء الكتل النيابية خالل ال�ضنة الثانية

الكتلةالرقم
عدد اأع�ضاء 

الكتلة

اقرتاح بقانون 

)مكرر(
ا�ضتجواب

اقرتاح 

برغبة

مناق�ضة 

عامة*)مكرر(

مذكرات 

وعرائ�س)مكرر(

548�2623التي�ر ال�طني�

2
ال�طنية 

الدميقراطية

�52�-38

2�55�6�4الإخ�ء3
57--�6العمل الإ�سالمي4
35-�453امل�ستقل�ن5

ن�اباملجموع .��08�03623
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يقرره� النظ�م الداخلي ملجل�س الن�اب. 

- الت���زام الن�ئ���ب بع�س�ي���ة واح���دة م���ن اللج�ن 

الدائمة اأو هيئ�ت املجل�س على الأقل، وامل�اظبة 

يف  وامل�س�هم���ة  اجتم�ع�ته����،  ح�س����ر  عل���ى 

اأن�سطته�.

- عدم ال�سغ���ط على احلك�م���ة لتحقيق مك��سب 

ذاتي���ة للن����اب مث���ل ح�س�له���م عل���ى اإعف����ء 

جمركي ل�سي�راتهم وعلى حق بيع هذا الإعف�ء، 

اأو ح�س�لهم على اإعف�ءات جمركية خ��سة، اأو 

اي امتي�زات مم�ثلة. 

- ين����أى الن�اب ب�أنف�سهم ع���ن ا�ستجداء احلك�مة 

اأف���راد  لأح���د  �سخ�سي���ة  مك��س���ب  لتحقي���ق 

ع�ئالته���م اأو مع�رفه���م اأو ن�خبيهم. ف�لتدخل 

الني�ب���ي ل�س�ل���ح الأف���راد ينبغ���ي اأن يقت�س���ر 

على التدخل لرف���ع الظلم عنهم ولي�س لتحقيق 

مك��س���ب �سخ�سية له���م، وذلك حتقيق���ً� ملبداأ 

تك�ف�ؤ الفر����س. كم� ين�أى الن�اب ب�أنف�سهم عن 

قب�ل اأو طل���ب اأي امتي�زات ت�زع على ن�خبيهم 

مثل م�س�ع���دات نقدية لطلبة حمت�جني اأو ك�ت� 

من بعث�ت احلج وغريه.   

- ع���دم ا�ستغ���الل الن�ئ���ب ملك�نت���ه املعن�ي���ة، اأو 

حل�س�نته حتت القبة خالل دورات املجل�س مب� 

ق���د يف�س���ي اإىل الإ�س����ءة اأو الت�سهري دون وجه 

ح���ق ب�أف���راد اأو م�ؤ�س�س�ت �س����اء يف القط�عني 

الع�م اأو اخل��س اأو القط�ع الأهلي.

2- تعديل النظام الداخلي ملجل�س النواب

يكم���ن املدخ���ل الأ�س��سي ملع�جل���ة مظ�هر اخللل 

وغي�ب ال�سف�فية يف الأداء الني�بي بتعديل النظ�م 

الداخلي للمجل�س ال�س����در الع�م �996. وهن�ك 

ت�اف���ق ني�ب���ي على اإج���راء جملة م���ن التعديالت 

على النظ�م الداخلي ت�ستهدف تفعيل دور املجل�س 

الني�بي وتط�ير اآلي����ت عمله، واإن ك�نت ل ت�ستمل 

على ج�انب رئي�سي���ة ذات �سلة ب�ل�سف�فية وت�فري 

خام�شًا: تو�شيات التقرير

ميك���ن تق�سي���م الت��سي����ت الأك���ر اأهمي���ة للنه�����س بعمل 

املجل����س الني�بي، اإىل ثالثة اأق�س�م، ت�سمل اأوًل تلبية احل�جة 

املتزاي���دة لعتم����د »مدونة �سل����ك« للعمل الني�ب���ي، وث�نيً� 

اإج���راء التعدي���الت على النظ����م الداخلي التي م���ن �س�أنه� 

اإ�سالح وتط�ي���ر اآلي�ت عمل املجل����س وبخ��سة على م�ست�ى 

اللج����ن والكت���ل الني�بية، واأخ���ريًا الت�أ�س���ري اإىل التعديالت 

الالزمة على امل�اد الد�ست�رية الن�ظمة لبع�س ج�انب العمل 

الني�بي، وذلك على النح� الت�يل:

�- اعتماد مدونة �شلوك للعمل النيابي

لق���د ب�ت���ت احل�ج���ة ملّحة لعتم����د مدون���ة �سل����ك ني�بية 

ت�سب���ط �سل�ك ن�اب الأمة وف���ق مع�يري ت�ستهدف تفعيل دور 

الن�اب ك�أفراد، وجمل�س الن����اب كم�ؤ�س�سة، لتمكني املجل�س 

م���ن مم�ر�س���ة دوره الت�سريعي والرق�بي عل���ى اأمت وجه. كم� 

ت�سته���دف اإع�دة العتب����ر لأخالقي����ت الني�ب���ة ب�عتب�ره� 

عماًل تط�عيً� خلدمة املجتمع م���ن م�قع التمثيل للم�اطنني 

وم�س�حلهم يف م�اجه���ة ال�سلطة التنفيذية التي متتلك من 

الأدوات م���� ميكنه� من التغ�ل على �سلط�ت الدولة الأخرى، 

الأمر الذي يتطلب و�سع الق�اعد الكفيلة بتمكني الن�اب من 

الت�سرف م���ن م�قع الندية والتك�ف�ؤ م���ع ال�سلطة التنفيذية 

ولي����س من م�قع ال�ستج���داء له�. لهذا ينبغ���ي اأن ت�ستهدف 

املع�يري امل��س�عة م� يلي: 

- ع���دم ا�ستغالل امل�قع الت�سريعي للن����اب لتحقيق مك��سب 

ذاتية غ���ري من�سجمة مع روح الت�سريع����ت ال�طنية مثلم� 

ح�س���ل يف من���ح الن����اب لأنف�سه���م راتبً� تق�عدي���ً� بغ�س 

النظ���ر عن �سن����ات اخلدم���ة، اإ�س�فة اإىل اإع����دة النظر 

ب�لتق�عد ال�س�بق للن�ئ���ب اإذا ك�ن م�ظفً� يف الدولة مهم� 

ك�ن���ت قيمته عل���ى اأ�س�����س املخ�س�س�ت اجلدي���دة التي 

يتلق�ه�، وذلك خالفً� مل� ا�ستقر عليه الأمر من اأن الن�ئب 

يح�سل على التق�عد فقط عندم���� تبلغ �سن�ات ني�بته م� 

يع����دل احلد الأدنى حل�س�ل امل�ظف العم�مي على احلق 

يف التق�عد. 

- تّقيد الن����اب بح�س�ر جميع اجلل�س����ت الع�مة، وجل�س�ت 

اللج�ن الدائم���ة اأو اخل��سة التي هم اأع�س�ء فيه�، وعلى 

اأ�س�����س اأن كل غي����ب دون ع���ذر خم�لف���ة يق�بله� عق�بة 
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اأدوات الرق�بة على الأداء الني�بي. 

لك���ن الإ�سك�لي���ة الأه���م جت�ه تعدي���ل النظ����م الداخلي، قد 

ب���رزت يف التع�مل م���ع هذه املهمة ك�أي مهم���ة اأخرى، ولي�س 

ب�عتب�ره� مدخاًل مب��سرًا لالرتق�ء بدور املجل�س، علمً� ب�أن 

النظ����م الداخلي اأوكل للجن���ة الق�ن�ني���ة درا�سة مقرتح�ت 

التعدي���ل التي تقّدم ح�سب الأ�س�ل م�قعة من ع�سرة اأع�س�ء 

على الأقل، خالل مدة �سهر على الأكر، وحتّ�َط لحتم�لت 

ت�أخري اللجنة يف درا�سة املقرتح����ت، ف�أج�ز للمجل�س نف�سه 

النظ���ر ب�ملقرتح����ت مب��س���رة )امل����دة �63(، لك���ن تعديل 

النظ�م الداخلي اأدرج على جدول اأعم�ل الدورة ال�ستثن�ئية 

الأوىل، ثم الدورة ال�ستثن�ئية الث�نية، مرورًا ب�لدورة الع�دية 

الث�ني���ة، وم���ع ذل���ك، مل تنته اللجن���ة الق�ن�نية م���ن درا�سة 

مقرتح���ي التعدي���ل اللذين اأحيال اإليه� م���ن قبل جمم�عتني 

من الن�اب؛ الأوىل من �6 ن�ئبً�، والث�نية من �3 ن�ئبً�، كم� 

مل يب����در املجل����س اإىل النظر ب�ملقرتح����ت التعديلية بنف�سه 

مب��سرة. 

ولع���ل الأكر اأهمي���ة يف املقرتح�ت املقدمة م���ن قبل الن�اب 

ه���� م�أ�س�سة عمل الكت���ل الني�بية، واعتم����د اللج�ن الدائمة 

ك�إط����ر رئي�س���ي يف من�ق�سة الق�انني، فيم���� يرتك للجل�س�ت 

الع�م���ة مهمة الت�س�ي���ت على تلك الق�ان���ني. ويرتبط بهذا 

ت�سكيل اللج�ن الدائمة ب�ل�ستن�د اإىل التمثيل الن�سبي للكتل 

الني�بي���ة. ه���ذا ب�لإ�س�فة اإىل اقرتاح ت�سكي���ل جل�ن جديدة 

ذات ط�بع حي�ي، وتفعيل الرق�بة الداخلية.

التعديالت التي اقرتحتهم� املجم�عت�ن الني�بيت�ن تعديالت 

اإيج�بية، لكن ميكن اأن تك�ن هن�ك مف��سلة بني بع�س البن�د 

الت���ي تتن�ول امل��س�ع نف�سه ل�س�ل���ح اأيهم� اأكر دميقراطية 

وتفعياًل لعمل املجل�س. وب�لنظر اإىل اأهمية هذه املقرتح�ت، 

فقد اأعددن� ك�سفً� ت��سيحي���ً� ملجمل هذه التعديالت )انظر 

امللحق رقم �(.

لكنن� نت�قف فيم� يلي اأم�م التعديالت على النظ�م الداخلي 

الت���ى نرى اأنه���� ذات اأول�ية للنه��س يف العم���ل الني�بي، يف 

املج�لت الت�لية:

يف جمال اللجان الدائمة: 

.�- هن����ك �س���رورة ملّحة لأن ت�سب���ح اللج�ن الدائمة 

مبث�بة املطبخ الرئي�سي ملن�ق�سة واإن�س�ج الت�سريع�ت 

والق�س�ي���� املدرج���ة عل���ى ج���دول اأعم�له����، بحيث 

ت�سب���ح وظيف���ة اجلل�س����ت الع�م���ة ه���ي الت�س�يت 

اأ�س��سً� على القرتاح����ت املقدمة من اللج�ن ب�س�أن 

الت�سريع����ت املعرو�سة عليه�، على اأن ي�ست�عب هذا 

الت�زي���ع ل���الأدوار بني اللج����ن الدائم���ة واجلل�س�ت 

الع�م���ة، اإمك�ني���ة اإذا ك�ن ل���دى اأي ن�ئب مقرتح�ت 

لتعديل اأي م�سروع ق�ن�ن، اأن ير�سل به� مب��سرة اإىل 

اللجن���ة املخت�سة، واإذا مل ت�أخذ اللجنة براأيه، يحق 

ل���ه اأن ي��سح مقرتح���ه يف اجلل�سة الع�م���ة، وللجنة 

املخت�س���ة وحده���� ح���ق ال���رد لت��سي���ح �سبب عدم 

الأخذ ب�لقرتاح.  

.2- زي����دة ع���دد اللج����ن الني�بية الدائم���ة بحيث يتم 

ت�سكيل جل�ن جديدة، نح�:

اأ- ف�سل اللجنة املالية والقت�سادية اإىل جلنتن

اأي ت�سكيل جلن���ة م�لية واأخرى اقت�س�دية لتخفيف 

ال�سغ���ط الكبري على اللجنة امل�لي���ة والقت�س�دية، 

واإي���الء جهد ك�ف ملن�ق�س���ة ال�س����ؤون امل�لية للدولة 

ويف مقدمته���� امل�ازن���ة الع�م���ة، وتق�ري���ر دي����ان 

املح��سب���ة، والأداء امل�يل الع�م للحك�مة. وب�ملق�بل 

تت�ىل اللجنة القت�س�دية امل�س�ؤولية عن ال�سي��س�ت 

والت�سريع�ت ذات البعد القت�س�دي.  

ب- جلنة النظام وال�سلوك

ويعه���د اإليه� النظ���ر يف ال�س���ك�وى والتظلم�ت التي 

تق���دم من قبل الن�اب �س���د اأية جهة ك�نت، ويف اأي 

اأم���ر من الأم����ر التي مت�ّسهم، حف�ظ���ً� على حق�ق 

الن�اب وعلى هيبة املجل�س الني�بي. كم� يعهد اإليه� 

النظر يف خم�لفة الن�اب للنظ�م الداخلي للمجل�س، 

والتحقق من ال�س���ك�وى املقدمة من امل�اطنني �سد 

اأع�س�ء املجل�س ب�سفتهم الني�بية. 

ج- جلنة املراأة والأ�سرة والطفل

تن�ط به� درا�سة الق�انني والتف�قي�ت والقرتاح�ت 

الت���ي له� م�س��س ب�س����ؤون املراأة والأ�س���رة والطفل، 
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ومت�بع���ة ال�سي��س����ت واخلطط والبام���ج الالزمة 

لتنمية املراأة ثق�فيً� واقت�س�ديً� و�سي��سيً�. 

3- زي����دة ع���دد اأع�س�ء اللجن���ة الدائم���ة لت�سبح �5.
ع�س����ًا ب���دل �� ع�س����ًا، حت���ى يت�سن���ى لأكب عدد 

ممك���ن م���ن الأع�س����ء امل�س�رك���ة يف عم���ل اللج�ن، 

و�سمن متثيل الكتل يف خمتلف اللج�ن وعلى ق�عدة 

الن�سبي”  “التمثيل 
4- اإل���زام الن�ئ���ب اإن مل يكن رئي�سً� للمجل����س اأو اأحد 
ن�ئبيه ب�مل�س�ركة يف ع�س�ية جلنة واحدة على الأقل 

والنتظ�م يف ح�س�ر اجتم�ع�ته�.

.5-.�سم����ن اأن تك�ن اجتم�ع�ت اللج�ن مفت�حة وتك�ن 

نت�ئج اأعم�له� ووق�ئع املن�ق�سة واجت�ه�ت 

الت�س�يت فيه� مت�ح���ة للراأي الع�م، فيم� 

عدا ح�لت ا�ستثن�ئية ين�س عليه� النظ�م 

الداخلي. 

يف جمال الكتل النيابية:

الني�بي���ة  الكت���ل  عم���ل  ت�سري���ع  �س���رورة 

بتخ�سي����س ف�س���ل خ�����س به���� يف النظ�م 

الداخلي ي�س���ع الق�اعد اخل��س���ة بت�سكيله� 

امل��س�ع���ة  وامل�لي���ة  الإداري���ة  والإمك�ن����ت 

حتت ت�سرفه�، و�س���روط انتق�ل الن�ئب من 

كتلة لأخرى، واعتم����د مبداأ التمثيل الن�سبي 

لتمثي���ل الكتل والن����اب امل�ستقل���ني يف جل�ن 

املجل�س ومكتبه� الدائم. 

على �سعيد مكتب املجل�س:

ن�طق���ً�  ب�سفت���ه  املجل����س  رئي����س  وظيف���ة  تكري����س 

ب��س���م املجل����س، كم� ه���ي وظيفته يف برمل�ن����ت الدول 

الدميقراطي���ة، اأي ن�طق���ً� مب���� يق���رره ويتف���ق علي���ه 

املجل����س، ويتعني عليه ال�ستق�ل���ة من كتلته كي مي�ر�س 

دورة رئي�سً� لكل املجل�س ولي�س لكتلة بعينه�. كم� ينبغي 

تكري�س وظيف���ة مكتب املجل�س ب�سفت���ه قي�دة املجل�س 

اجلم�عي���ة، الأمر ال���ذي ي�ستلزم اإح�ل���ة ال�سالحي�ت 

التي مي�ر�سه� الرئي�س ح�ليً� مثل ارتب�ط اجله�ز امل�يل 

والإداري ب���ه، وو�سع جدول اأعم����ل املجل�س اإىل مكتب 

املجل�س، اإ�س�فة اإىل العرتاف بحق جمل�س الن�اب يف اإقرار 

م�ازنته امل�ستقلة وح�س�ب�ته� اخلت�مية ولي�س جمرد التن�سيب 

بقيمته� الإجم�لية. 

يف املجال الت�سريعي:

- اإن�س����ء دي����ان ت�سريع )وح���دة دعم ق�ن����ين( يف املجل�س 

تك����ن مهمته تقدمي امل�س�عدة للن�اب يف �سي�غة الق�انني 

املقرتح���ة، ويخت����ر اأع�س�وؤه م���ن خباء الق�ن����ن وذوي 

الخت�س��س يف املي�دين ذات ال�سلة.

- اعتم�د مبداأ “امل�س����ورات امللزمة” مع م�ؤ�س�س�ت املجتمع 

امل���دين واخل���باء والفرق����ء ذوي ال�سل���ة ب�لت�سريع����ت 

املنظ�رة اأم�م املجل�س، ت�خيً� لإر�س�ء ق�اعد 

ال�سراك���ة ب���ني املجل����س واملجتمع امل���دين اأو 

القط�ع املعني.    

يف جمال الدور الرقابي: 

اأ- ال�سئلة النيابية

- تقّيد احلك�مة ب�ملدد املقررة لالإج�بة على 

اأ�سئلة الن�اب. 

- الت���زام جمل����س الن�اب مبن�ق�س���ة الأ�سئلة 

املج�ب عنه���� وال�ستج�اب����ت والقرتاح�ت 

برغبة، خالل الدورة الت���ي ترد فيه�، وعدم 

ترحيله���� اإىل دورة لحق���ة. وتعدي���ل امل����دة 

87 من النظ�م الداخل���ي: »تخ�س�س جل�سة 
لالأ�سئل���ة وال�ستج�اب�ت والقرتاح�ت برغبة بعد كل اأربع 

جل�س����ت عمل عل���ى الأكر«، لتج�وز التع�م���ل مع اجلل�سة 

ال�ستكم�لي���ة ب�سفته� جزءًا م���ن اجلل�سة الع�دية، وذلك 

جلهة »حتديد م� ل يقل عن جل�سة رق�بية واحدة �سهريً�«، 

على اأن تقت�سر الأ�سئلة املدرجة على جدول اأعم�له� على 

تلك التي مل يقتنع مقدم�ه� ب�لإج�بة احلك�مية عليه�. 

ب- العمل الرقابي يف الدورة ال�ستثنائية

- مع�ملة الدورة ال�ستثن�ئية من الزاوية الرق�بية مثل الدورة 

الع�دية، �س�اء من حيث اإدراج بند »م� ي�ستجد من اأعم�ل« 

على جدول اأعم�ل جل�س�ته�، اأو تخ�سي�س جل�س�ت رق�بية 

خ��سة ب�لأ�سئلة وال�ستج�اب�ت والقرتاح�ت برغبة.

تفعــيـــل نظــــــام 

التـــ�ســـــــــــويــت 

الإلكتــــــــروين يف 

العامــة  اجلل�ســات 

النــواب،  ملجــل�ــس 

�ســـجــل  واإعـــــــداد 

بنتائــج  اإلكــــرتوين 

يكون  الت�ســــويــت 

لــكل  بي�ســر  متاحــاً 

املهتمني من نواب 

وباحثني واإعالميــني 
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ج- املذكرات والعرائ�س

- تفعي����ل اآلي�����ت مت�بعة املذك����رات والعرائ�����س التي يتقدم 

به����� الن�اب، والتزام جل�س�ت املن�ق�س����ة الع�مة ب�خلروج 

بت��سي�ت اأو اإجراءات حمددة، وذلك من اأجل رفع �س�ية 

الدور الرق�بي للمجل�س وتعزيز ثقة امل�اطن بدوره.

يف جمال مدة الدورة واجلل�سات:

اأ- الدورة الربملانية

زي����دة فرتة العمل الني�بي���ة الر�سمية من اأربعة اإىل �سبعة 

اأ�سه���ر من خالل الأخذ مب� يتيح���ه الن�س الد�ست�ري من 

متديٍد للدورة الع�دية مدة ل تزيد عن ثالثة اأ�سهر )امل�دة 

3/78(، وم���ن عقد دورات ا�ستثن�ئي���ة غري حمددة املدد 
)امل����دة 82: الفقرت�ن � و 2( خ���الل الفرتة املتبقية من 

عمر الدورة البمل�نية ال�سن�ية.

ب- احل�سور والغياب

مك�فحة ظ�هرة تغيب الن�اب دون عذر، من خالل م� يلي:

- تفعي���ل امل�دة �8/اأ من النظ����م الداخلي للمجل�س التي 

يتع���ني مب�جه� تالوة »اأ�سم�ء الغ�ئبني بعذر ف�لغ�ئبني 

ب���دون عذر...( بعد اإع���الن افتت����ح كل جل�سة ني�بية 

جديدة اأو ا�ستكم�لية.

- تقّي���د مكت���ب املجل�س ب�إ�س���دار بالغ اأ�سب�ع���ي ل��س�ئل 

الإع���الم ُيذك���ر في���ه اأ�سم����ء الن����اب الغ�ئب���ني دون 

ع���ذر عن اجلل�س����ت الع�مة املنعقدة خ���الل الأ�سب�ع 

والإجراءات املتخذة بحق كل منهم.  

- و�س���ع نظ����م عق�ب�ت للغي�ب اأو املغ����درة دون عذر عن 

اجلل�س�ت الع�مة وجل�س�ت اللج�ن، يبداأ ب�درج�ت من 

التنبي���ه اخلطي، يليه���� اقتط�ع مب�ل���غ م�لية حمددة 

 وحرم�نه من امل�س�رك���ة يف ال�ف�د 
)�(

ع���ن كل غي����ب

)�(  يذك����ر اأن النظ�م الداخلي ال�س�بق ملجل�س الن�اب ال�س�در يف الع�م �952،.

ك�ن يق����رر عق�ب����ة م�دية عل����ى الغي�ب، اإذ ن�����س على وج�����ب اأن يتل� الأمني 

الع�����م يف كل اجتم�����ع  اأ�سم�ء الأع�س�����ء الذين مل يح�س����روا الجتم�ع الذي 

�سبق����ه، ف�����إذا ظهر للمجل�س اأن التغيب مل يكن ن��سئ����ً� عن عذر م�سروع  »فله 

اأن يق����رر ب�أكرية الآراء ح�سم مبلغ من خم�س�س�����ت الع�س� املتغيب عن كل 

جل�سة يتن��سب مع مي�وم�ته«. )امل�دة �23(. اجلريدة الر�سمية، العدد رقم 

��05، ت�ريخ �952/4/�6.

اخل�رجي���ة، وانته�ء ب�إنه�ء ع�س�يت���ه يف املجل�س )ب�أغلبية 

الثلثني(.

ج- الت�سويت الإلكرتوين

تفعيل نظ�م الت�س�يت الإلكرتوين يف اجلل�س�ت الع�مة ملجل�س 

الن�اب، واإعداد �سجل اإلكرتوين بنت�ئج الت�س�يت يك�ن مت�حً� 

بي�سر لكل املهتمني من ن�اب واإعالميني وب�حثني.

3- اإ�شالح املواد الد�شتورية الناظمة للعمل النيابي 

 - متدي���د مدة ال���دورة البمل�ني���ة اإىل ثم�ني���ة اأ�سهر بح�سب 

ت��سية الأجندة ال�طنية 2006-20�5، وعديد من الن�اب 

ومنظم�ت املجتمع املدين.  

- تعدي���ل امل����دة �7 من الد�ست�ر التي تن����س على اأن »ملجل�س 

الن�اب حق الف�سل يف �سحة ني�بة اأع�س�ئه. ول تعتب الني�بة 

ب�طلة اإل بقرار ي�سدر ب�أغلبية ثلثي اأع�س�ء املجل�س«، اإذ اإنه 

يتعني، �سم�نً� للنزاهة، تكليف الق�س�ء بت�يل عملية التحقيق 

واإ�سدار احلكم. واإىل اأن ي�سبح ذلك ممكنً�، يدعى جمل�س 

الن����اب نف�سه لإح�ل���ة التحقيق يف �سح���ة الني�بة اإىل جهة 

ق�س�ئية ت�سع نت�ئج حتقيق�ته���� اأم�م جمل�س الن�اب ليتخذ 

القرار الذي يراه من��سبً�.  

- متدي���د مدة ولية رئي�س جمل�س الن�اب التي حتدده� امل�دة 

69/� ب�سن���ة واحدة اإىل اأربع �سن�ات لتحريره من ال�سغ�ط 

النتخ�بية، على اأن ي�سمح ب��ستبداله بطلب من اأغلبية ثلثي 

اأع�س�ء املجل�س بعد مرور �سنتني على انتخ�به.   
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الن�سبي -----7 الني�بية وامل�ستقلني ب�لتمثيل  اإ�س�فة ممثلني عن الكتل 

اإىل مكتب املجل�س الذي يتك�ن من الرئي�س ون�ئبيه وامل�س�عدين، 

على اأن يخت�ر مكتب املجل�س من بني اأع�س�ئه م�س�عدين للرئي�س 

بدل انتخ�بهم من املجل�س.

اأعم�ل جل�س�ت -----8 حت�يل �سالحية رئي�س املجل�س يف و�سع جدول 

املجل�س، اإىل مكتب املجل�س. وا�ستبدال �سالحية رئي�س املجل�س 

الإداري  اجله�ز  على  اإ�سراف  اإىل  الإداري  اجله�ز  برئ��سة 

وامل�يل ين�ط مبكتب املجل�س.

الكتف����ء ب�لن�س عل���ى �سالحية مكتب املجل����س يف »ت�سكيل �2/ج

ال�ف����د التي متث���ل املجل�س واختي�ر روؤ�س�ئه����«، و�سطب بقية 

الفق���رة »اإل اإذا ك�ن الرئي����س اأو اأح���د ن�ئبيه م���ن اأع�س�ئه� 

فتك�ن له الرئ��سة«. 

املجل�س  متثل  التي  ال�ف�د  »ت�سكيل  لت�سبح  الفقرة  تعديل 

برت�سيح�ت من الكتل البمل�نية وبتمثيل ع�دل ومت�ازن واختي�ر 

روؤ�س�ئه�«.

تعديل الفقرة التي تن�س على اأن من �سالحية مكتب املجل�س اأن -----�2/د

يت�ىل »اإعداد م�ازنة املجل�س ال�سن�ية والإ�سراف على تنفيذه�«، 

قبل  لإقراره�«  الن�اب  جمل�س  على  »وعر�سه�  عب�رة  ب�إ�س�فة 

عب�رة والإ�سراف على تنفيذه�.

الهيكل -----�2/ه� »اإقرار  على  الن�س  ا�ستبدال  )ه�(:  الفقرة  تعديل 

ال�ظيفي،  ك�دره�  وو�سع  للمجل�س  الع�مة  لالأم�نة  التنظيمي 

لت�سبح »الإ�سراف على اجله�ز الإداري وامل�يل لالأم�نة الع�مة 

الع�م  الأمني  ذلك  يف  مب�  ال�ظيفي  ك�دره�  وو�سع  للمجل�س 

للمجل�س«.

4/ تعديل �سي�غي )�سطب كلمة وج�د(26.

ف�س���ل اللجنة امل�لي���ة والقت�س�دية اإىل جلن���ة م�لية واأخرى 35

اقت�س�دية، واإ�س�فة جلنة للنظ�م وجلنة للمراأة

ن�س  اإىل  الني�بية«  للكتل  الن�سبي  التمثيل  ق�عدة  »على  اإ�س�فة 

امل�دة الذي يق�ل »ينتخب املجل�س يف بدء كل دورة ع�دية اأع�س�ء 

اللج�ن الت�لية:«. واإ�س�فة اللج�ن الت�لية: جلنة للرق�بة الداخلية 

مهمته� التدقيق ب�لقرارات الإدارية وامل�لية ال�س�درة عن مكتب 

املجل�س، وجلنة لل�سل�ك والنظ�م ي��سع له� نظ�م خ��س، وجلنة 

اإعدادًا  للدولة  الع�مة  ب�مل�ازنة  لتعنى  للم�ازنة،  للمراأة، وجلنة 

ومراقبة وتدقيقً�.

اإ�س�ف���ة فقرة جديدة للمه�م املن�طة ب�للجنة الق�ن�نية تن�س 36

على »مت�بعة اإجراءات ق�س�ي� الف�س�د لدى اجله�ت املخت�سة 

مبك�فحة الف�س�د«.
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تعديل ا�سم اللجنة امل�لية والقت�س�دية لي�سبح اللجنة امل�لية. 37

و�سط���ب مهمة »درا�سة ق�انني التم�ي���ن والتج�رة وال�سرك�ت 

والبن�ك والت�أمني والعملة وال�سرافة وال�ستثم�ر وم� يف حكم 

هذه امل�ا�سيع«، ومهمة »درا�سة ال��سع التم�يني« من مهم�ت 

اللجنة امل�لية.

اإ�س�فة م�دة جديدة برقم )38(: تن�ط ب�للجنة القت�س�دية )38(

التم�ي���ن والتج����رة  الت�لي���ة: )�( درا�س���ة ق�ان���ني  امله����م 

وال�سرك�ت والبن�ك والت�مني والعملة وال�سرافة وم� يف حكم 

هذه امل�ا�سي��������������ع. )2( درا�س�������������ة ال��س����������ع التم�يني. 

)3( التف�قي�ت القت�س�دية التي يك�ن الأردن طرفً� فيه�. 

ج
�سطب فقرة »درا�سة تق�رير الرق�بة والتفتي�س الإداري«39/

اإ�س�ف���ة م�دة جدي���دة برقم 50: تن�ط بلجن���ة النظ�م امله�م )50(

الت�لية: اأ-)�( النظر يف ال�سك�وى التي تقدم من قبل الن�اب 

�سد اأي جهة ك�نت ويف اأي اأمر من الأم�ر. )2( النظر يف اأي 

خم�لفة لأحك�م النظ�م الداخلي. )3( التحقق من اأي �سك�ى 

تقدم من اأي جهة ك�نت �سد اأع�س�ء جمل�س الن�اب ب�سفتهم 

الني�بية. )4( النظر يف اأي ت�سرف ي�سيء اإىل �سمعة املجل�س 

واأع�س�ئه. ب- للرئي�س بن�ء على تقرير اللجنة اتخ�ذ اأي من 

الإج���راءات الت�لي���ة: )�( احلرم�ن م���ن امل�س�ركة يف ال�ف�د 

البمل�نية التي متثل املجل����س يف اخل�رج. )2( احلرم�ن من 

ح�س�ر عدد من جل�س�ت املجل�س لفرتة من الزمن.

اإ�س�ف���ة م�دة جدي���دة برقم �5: تن����ط بلجنة امل���راأة امله�م )�5(

الت�لية: )�( درا�سة الق�س�ي� والقرتاح�ت التي تتعلق ب�س�ؤون 

امل���راأة والطف���ل، ومت�بع���ة ال�سي��س����ت واخلط���ط والبامج 

واقت�س�دي���ً�  وثق�في���ً�  اجتم�عي���ً�  امل���راأة  لتمك���ني  الالزم���ة 

و�سي��سيً�. )2( اق���رتاح ال��س�ئل والإجراءات التي ت�ؤدي اإىل 

م�س�ركة املراأة يف احلي�ة الع�مة بجميع جم�لته�.

رف���ع ع���دد اأع�س����ء اللجنة الدائم���ة من �� ع�س����ًا اإىل �50.2/اأ

ع�س����ًا. واإ�س�ف���ة فقرة ب: يك����ن التمثيل يف اللج����ن ن�سبيً� 

ب���ني الكت���ل، وت�سم���ي الكتلة مندوبيه���� يف كل جلن���ة، ويفقد 

ع�س���� الكتلة ع�س�يته يف اللج�ن يف ح�ل ان�سح�به من الكتلة 

والت���ي له� احلق يف اختي�ر ع�س���� بديل عنه، وميثل الأع�س�ء 

امل�ستقل����ن يف اللج�ن ب�س���كل ن�سبي، على اأن يجري النتخ�ب 

فيم� بينهم لعدد م�س�ٍو للعدد الذي يخ�س�س لهم.
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اإ�س�ف���ة فقرة جدي���دة ب: تعقد اجتم�ع����ت اللج�ن يف مبنى 55

املجل����س. وتعديل الفقرة )ب( الت���ي تق�ل »تعتب اجتم�ع�ت 

اللجنة ق�ن�ني���ة بح�س�ر اأكرية اأع�س�ئه���� على اأن يك�ن من 

بينهم الرئي�س اأو املقرر« ل�ستبدال الأكرية ب�لثلث.

الكتل 64 تبليغ  للمجل�س  الع�مة  الأم�نة  »وعلى  عب�رة  اإ�س�فة 

قبل  اأعم�له�  وجداول  اللج�ن  اجتم�ع�ت  مب�اعيد  والأع�س�ء 

م�عد انعق�ده�« اإىل هذه امل�دة التي تتحدث عن حق�ق الن�ئب 

يف اجلل�س�ت التي ل يك�ن ع�س�ًا فيه�.

اإع����دة �سي�غته� بحيث ت�سبح »يت���م الت�س�يت على امل�سروع �7/ب

كم���� ورد م���ن اللجنة م����دة م����دة ول يفتح ب����ب النق��س اإل 

للع�س���� الذي تقدم ب�قرتاح معدل للجنة ومل ي�ؤخذ ب�قرتاحه 

وللجن���ة املعني���ة وحده� ت����يل الدف�ع عن �سب���ب عدم الأخذ 

ب�لقرتاح. ويف ح�ل قرر املجل�س الت�س�يت على امل�سروع دون 

اإح�لت���ه للج�ن فين�ق����س م�دة م�دة وي�س����رك من يرغب من 

اأع�س�ء املجل�س احل��سرين.

اإع����دة �سي�غة امل����دة لت�سبح: على كل ع�س���� يقرتح تعدياًل 72

للن����س الأ�سلي اأو اإدخ����ل تعديل اأو اإ�س�فة م����اد جديدة اأن 

يق���دم اقرتاح���ه للجن���ة املخت�س���ة اأثن����ء النظ���ر يف م�سروع 

الق�ن�ن.

�سط���ب هذه امل�دة ب�عتب����ر اأن القرتاح����ت واملن�ق�س�ت تتم 92

م�سبق���ً� عن���د اجتم����ع اللجن���ة اأثن�ء درا�س���ة الق�ن����ن �سندًا 

لأحك�م امل�دة 72 املقرتح تعديله� مع مراع�ة الرتقيم.

اإ�س�فة فقرة جديدة اإىل هذه امل�دة ن�سه�: تخ�س�س يف بداية ��5

الكتل  تقدمه�  التي  ال�سف�ية  لالأ�سئلة  �س�عة  ن�سف  جل�سة  كل 

البمل�نية واأج�بة احلك�مة عليه� وحتدد املدة الزمنية لالأ�سئلة 

ن�سبيً� مع عدد اأع�س�ء الكتلة. 

اإع����دة �سي�غة الفق���رة التي تن�س على »يجي���ب ال�زير على ��7/ب

ال�س����ؤال خطيً� خالل م���دة اأق�س�ه� ثم�نية اأي����م« ل�ستبدال 

ثم�نية اأي�م لت�سبح »�6 ي�مً� اإل اإذا راأى الرئي�س بطلب خطي 

م���ن ال�زير متدي���د املدة اإىل ثالثني  ي�م���ً�، وللمجل�س اتخ�ذ 

الإجراءات املن��سبة بحق ال�زير الذي ل يلتزم ب�لإج�بة«.

ت�سبح بعد التعديل »يبلغ الرئي�س اجل�اب اإىل مقدم ال�س�ؤال ��7/ج

ول ي���درج على ج���دول اأعم����ل اجلل�سة املخ�س�س���ة لالأ�سئلة 

وال�ستج�اب�ت والقرتاح����ت برغبة اإل الأ�سئلة التي يتم�سك 

مقدم�ه� ب�إدراجه�«
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ا�ستب���دال ج����از حت�يل ال�س����ؤال اإىل ا�ستج����اب اإذا مل جتب ��2/ب

احلك�م���ة خالل مدة �سهر من ورود ال�س�ؤال اإليه� لربط عدم 

ج����اب احلك�مة ب�ملدة املحددة يف امل����دة ��7، فقرة )ب(. 

معّدلة.

اإ�س�ف���ة امل�دة الت�لي���ة: تك�ن ق�اعد الأ�سبقي���ة يف املن��سب�ت )�62(

الر�سمي���ة الداخلي���ة وامل�س����رك�ت اخل�رجي���ة وفق���ً� للرتتيب 

الت����يل: )�( رئي�س جمل����س الن�اب. )2( روؤ�س����ء ال�زارات 

ال�س�بق�ن. )3( روؤ�س�ء جم�ل�س الن�اب ال�س�بق�ن. )4( ن�ئب� 

رئي�س املجل�س. )5( الن�اب ح�سب الأقدمية الني�بية.

الني�بية: لأع�س�ء )�63( الت�لية اخل��سة ب�لكتل  اإ�س�فة امل�دة  )اأ( 

من��سبة  يرونه�  التي  الني�بية  الكتل  ت�سكيل  املجل�س 

وذلك من اأجل تعزيز مبداأ امل�س�ركة ال�سي��سية والتنمية 

البمل�نية.

ونظ�مه�  وع�س�يته�  بت�سكيله�  الرئي�س  الكتلة  تبلغ  )ب(   

الداخلي واأي تعديل يطراأ على ذلك.

له�  ومقررًا  رئي�سً�  اأع�س�ئه�  بني  من  الكتلة  تنتخب  )ج(   

ون�طقً� اإعالميً� ب��سمه� ويبلغ الرئي�س بذلك.

يتعلق  فيم�  املجل�س  رئي�س  مع  التن�سيق  الكتلة  لرئي�س  )د(   

تقره�  اأخرى  اأم�ر  واأية  والبمل�نية  ال�سي��سية  ب�لأم�ر 

الكتلة من �س�أنه� تط�ير العمل البمل�ين.

لأع�س�ء  الني�بية:  ب�لكتل  اخل��سة  الت�لية  امل�دة  اإ�س�فة  )اأ( 

املجل�س ت�سكيل الكتل الني�بية التي يرونه� من��سبة على اأن 

ل يقل عدد اأع�س�ء الكتلة عن ع�سرة.

ونظ�مه�  وع�س�يته�  بت�سكيله�  املجل�س  رئي�س  الكتلة  تبلغ  )ب( 

نظ�مه�  اأو  ع�س�يته�  على  يطراأ  تعديل  واأي  الداخلي 

الداخلي.

)ج( تنتخب الكتلة من بني اأع�س�ئه� رئي�سً� ومقررًا له� ون�طقً� 

اإعالميً� ب��سمه�.

و�سكرت�ري�  م�ستقلة  مك�تب  الني�بية  للكتل  املجل�س  ي�فر  )د( 

وك�درًا وظيفيً� ومع�ونني من م�ظفي الأم�نة الع�مة اأو من 

خ�رجه�.

)ه�( يخ�س�س للكتل الني�بية م�ازنة م�لية ت�زع ن�سبيً� لغ�ي�ت 

ال�سرف على احتي�ج�ت عمله� ون�س�طه�.
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